
Viktige tidsfrister 
• 15. april for å legge timeplan inn i FS 

 

• 15. mai; timeplaner til gjennomsyn  

  (men vent på e-post om at timeplanforslag er klart!) 

 

• 27. mai for å melde inn endringer via revisjonslisten 

 

• 1. juni; publisering på nett  

 (timeplan og frist for pensumlister) 

• 15. juni; eksamensplanen publiseres  

• 1. juli; kommer i kalenderen på MiSide 

 



H2015 
• Semesterstart – uke 33 

– Tirsdag 11. august; Mottak av nye studenter 

• Ingen undervisning skal legges denne dagen 

– Torsdag 13. august; Undervisningsopptak 

– Fredag 14. august, HMS-kurs i kjemi 

 

• Mandag 17. august; Undervisningen starter opp 

 

• Tirsdag 13. oktober (uke 42); Infouken På Vei 

– Undervisningsfri kl. 10.00-16.00, for emner på 100- og 200-

tallsnivået 

  

• Husk også å sjekke ”frie uker” fra forrige høstsemester; 
gjelder det også inneværende semester...? (Ex. foreleser 
hadde høstferie, reisedager, avlysninger m.m.) 



Arbeidsstue 

• Mulighet for å legge en arbeidsstue til Realfagbygget på 
MatNat hvis interesse. 

 

• Hva? 
– Rask oppfriskning 

– Spørsmål fra dere 



Undervisningsrom 

• MN-fakultetet prioriteres på VilVite før SEVU 

 

• Carl Godskes hus – PSYK har førsteretten på rommene 
her 
 

• Realfagbygget 
– Datalab 4: Skal pusses opp snart 

– Datalab 2: Bytter operativsystem til Linux 

 

 



Registrering i FS: 

Legg til underaktivitet 

Underaktivitetene 

legger seg i  

tre-strukturen.  

 

Dobbelklikk på 

underaktiviteten i 

hierarkiet og trykk 

”Hele” 

 



MÅ fylles ut: 

 

•Disiplin og form 

•Kapasitet 

 

Disiplin/form: 
Forhåndsdefinert  

felles og ikke fellesaktivitet: 

 

Kan overstyres, ex. dersom 

bare én gruppe/kollokvie 

(Dette har også med visningen i 

timeplan på Mi side å gjøre..) 



Fellesaktivitet eller ikke i 

timeplanen: 
 

 

• FELLESAKTIVITET 

 

 EKSKUR 

 FELT 

 FOR 

 GJESTEFOR 

 KURS 

 ORIENT 

 

 
• IKKE FELLESAKTIVITET 

 

 GR 

 KOL 

 LAB 

 OBLDATAØV 

 OBLOPPG 

 SEM 

 SEMOPPG 

 ØV 



Kvalitetsdata i FS 

• Tenk på struktur tidlig i prosessen 

– Kan det bli aktuelt å doble emnet? 

– Blir timeplanen oversiktlig på nett? 

– Hvordan vil emnet fungere på StudentWeb og 

MiSide 

 

• Kommentar internt 
– Viktige beskjeder til Torill 

• Kommentar eksternt 
– Vent til FS-data er overført til syllabus 



• Kommentar eksternt 
– Vent til FS-data er overført til syllabus 

 

Kvalitetsdata i FS 



Kvalitetsdata i FS 
Hostkey 



• Riktig årstall i FS 

– Kontroller at alle datoene er blitt riktige. Også 

på nivå 0 i trestrukturen. 

 

Kvalitetsdata i FS 



• Riktig årstall i FS 

 

 

Kvalitetsdata i FS 

Husk å oppdatere ukene 

Kontroller informasjonen 

Inn etter overføringen 



Kvalitetsdata i FS 

• Husk å fjerne emner som ikke skal undervises 

– Gi beskjed til Torill og Anniken 

• Husk å fjerne aktiviteter som ikke skal med. Gå 

gjennom hvert emne 

 



Har emnet fått ny kode?  

• Du må oppdatere navnet på 0-nivå. Kan oppdateres og 

endres ved ethvert tidspunkt.  

Her endrer 

du navn 



Navn på aktiviteter 

• Riktig navn på aktiviteter i kalenderen på 

MiSide 


