
UTKAST: Ny rutine for behandling av 
oppmøtedata 

Skal sendes på https://nettskjema.uio.no/answer/88210.html 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 

Vi ønsker oss en ny rutine som behandler innregistrerte oppmøtedata, FS 4xx.xxx Behandling av 

oppmøtedata 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere  
Problemstillinger rundt at FS mangler en intern forretningslogikk som gjør at registrerte 

oppmøtedata ikke brukes til noe er meldt inn noen ganger tidligere: RT# 

Begrunnelse  
Vi ønsker å kunne bruke registrerte frammøtedata til å automatisere saksbehandling som i dag gjøres 

manuelt. Det er dårlig bruk av personalressurser at saksbehandlere må registrere godkjent/ikke-

godkjent oblig for oppmøte, når data om oppmøte allerede er registrert. Arbeidsfeltet har vesentlig 

grad av redigitalisering og det burde være mulig å gjenbruke registrerte data som allerede finnes i FS.  

Beskrivelse av problemstilling  
Det samles allerede i dag inn mye oppmøtedata ved institusjonene. Men dataene brukes ikke til noe 

utover å bli registrert som oppmøte. Det er imidlertid et behov for å bruke disse dataene til å fatte 

vedtak om: 

 Godkjent obligatorisk aktivitet 

 Møttstatus på undervisingsmelding 

 Sletting av vurderings- og/eller undervisningsmelding 

 Flytte studenter fra en vurderingsordning til en annen 

 Flytte studenter fra ett emne til ett annet 

Det er i tillegg en problemstilling av hverken Fagpersonweb eller Studentweb på en enkel og 

lettfattelig måte viser fagpersoner og studenter hvorvidt oppmøtet er på vei til, eller er blitt godkjent, 

men vi forstår at utviklingskapasiteten her er lav, og vår prioritering er at registrerte data faktisk kan 

blir brukt til å fatte automatiserte vedtak for å spare administrasjonen for unødige tastetrykk når 

data allerede finnes i FS. 

Løsningsforslag  
Vi foreslår å opprette en ny rutine, FS 4xx.xxx Behandling av oppmøtedata som løser 

problemstillingen over når det gjelder den interne forretningslogikken i FS. Ønsket spesifikasjon er 

visualisert her:  

https://nettskjema.uio.no/answer/88210.html


Rapporten må ha tre forskjellige valg for utplukk: 

1. Oppmøte registrert på undervisningsenhetsnivå 

a. Nødvendige datafelt her er institusjonsnummer, emnekode, versjonskode, årstall, 

termin og terminnummer.  

2. Oppmøte registrert på undervisningsaktivitet 

a. Nødvendige datafelt er de samme som over, i tillegg til aktivitetskode.  

3. Oppmøte registrert på timeplanforekomst 

a. Nødvendige datafelt de samme som foregående, i tillegg til undplanløpenummer. 

(Oppmøte på timeplanforekomst kan også komme fra TP, dersom man får 

integrasjon på dette feltet).  

Oppmøtedataene må kunne behandles etter fire forskjellige regler: 

1. Ved minst x antall oppmøter, så skal en gitt obligatorisk aktivitet markeres som «godkjent» i 

studentens vurderingsmelding.  

2. Ved minst x antall oppmøter, så skal status på studentens undervisningsmelding oppdateres 

til «møtt» 

3. Ved mindre enn x oppmøter skal studentens vurderingsmelding flyttes fra opprinnelig emne 

til et annet designert emne 

4. Ved mindre enn x oppmøte, skal studentens vurderingsmelding flyttes fra opprinnelige 

vurderingsordning (vurderingskombinasjon) til en designert annen vurderingskombinasjon. 

5. Ved mindre enn x oppmøte, slett und/vurd-mld?  



Vurdering av konsekvenser 
Vesentlig innsparing av tid for saksbehandlere ved institusjonene.  

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

Automatisert saksbehandling på allerede registrerte data, vil føre til likebehandling og forutsigbare 

vedtak for studentene. 


