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Midlertidig vejledning i digital afholdelse af afsluttende prøve på 
PAU ifm. covid-19 
Til eksaminanden  

 

Kære elev 

Nu hvor skolen er midlertidigt fysisk lukket, sørger vi for, at du stadig kan gennemføre din afsluttende prøve 

og komme videre i dit forløb. Derfor afholder vi den afsluttende prøve på PAU digitalt.  

Det betyder, at du kan gå op til prøven på det planlagte tidspunkt og med samme arbejdsform som før – 

blot ikke i det samme fysiske rum som censor og eksaminator. Det kommer til at foregå sådan, at prøven 

afvikles i Teams, hvor eksaminator inviterer dig til ’møde’ på eksamenstidspunktet.  

Du vil få vejledning i at afholde prøven digitalt, og du og din underviser afprøver sammen i Teams, så vi alle 

er klar til at gå til eksamen på dagen.   

Nedenfor har vi beskrevet, hvordan det nærmere kommer til at foregå. 

 

FØR DEN MUNDTLIGE PRØVE 

 Din underviser indkalder dig til digital vejledning. Her snakker I bl.a. om, hvordan du bedst præsenterer 
din viden og kunnen til prøven digitalt. I tester også sammen, hvordan du deltager i prøve-videomødet, 
deler din skærm mm. I snakker også om, hvordan du kan bruge en disposition i dit oplæg. 
 

 Det er godt at overveje, hvilke hjælpemidler du gerne vil bruge, og hvad du har overskud til at afprøve. 
Overvej, hvad der er af risici (en video der ikke afspiller/mangler lyd osv.). Skolen anbefaler at bruge så 
enkle hjælpemidler som muligt (f.eks. at du viser er mindmap eller en planche frem) og fraråder teknisk 
udfordrende hjælpemidler såsom videoklip.   
Hvis du gerne vil vise noget ved at dele din skærm under oplægget, er det dit ansvar at kunne dele din 
skærm. 
Husk at du ikke bedømmes på din tekniske formåen 

 Inden vejledningen kan du læse vores vejledning i at lave præsentationer digitalt, så du kan undersøge, 
om det er noget, der vil understøtte din præsentation: Elevpræsentationer  

 
 Vi opfordrer dig til at sende en disposition for dit oplæg til eksaminator via mail, så den er tilgængelig 

for eksaminator og censor på prøvedagen (eksaminator videresender til censor). 
 

 Du må også gerne sende (et billede af) det materiale, du vil benytte ifm. oplægget, til eksaminator via 
mail dagen før prøven (eksaminator videresender til censor) 
 

 Før den mundtlige prøve skal du teste dit tekniske udstyr.  
 

https://teams.microsoft.com/l/file/AFFB052F-AE80-43E7-8954-9CC7812A6577?tenantId=d6be48c2-b22b-46b6-bc1b-0b89c0f55311&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fsosuranders.sharepoint.com%2Fsites%2FElevintra%2FDelte%20dokumenter%2FGeneral%2FTips%20til%20digitale%20pr%C3%A6sentationer.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fsosuranders.sharepoint.com%2Fsites%2FElevintra&serviceName=teams&threadId=19:2cbf2db34565493ca77a8fc9e91d1c6e@thread.tacv2&groupId=5c935f22-db00-46ee-abd4-8e4706e7da9a
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 Før den mundtlige prøve skal du sikre dig, at du har dine materialer klar (f.eks. din problemformulering, 
dit projekt, en evt. planche, mindmap, disposition). 
 

UNDER DEN MUNDTLIGE PRØVE 

 Du modtager en tidsplan fra din underviser som et pdf-dokument i holdets onenote som pdf, før 
prøven 
 

 På prøvedagen skal du åbne Teams, og så inviterer eksaminator dig ind i mødet ved at ringe dig op. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Deltag ved at trykke på kamerasymbolet. 
 

 Nu deltager både du, eksaminator og censor i mødet 
 

 Det er eksaminator, der afholder prøven med dig. Censor holder sin mikrofon slukket og kan få ordet af 
eksaminator ved håndsoprækning.  

 
 Eksaminator præsenterer dig og censor for hinanden og fortæller om, hvordan mødet vil foregå. Her 

aftaler I også, hvad I gør, hvis teknikken driller undervejs 
 

 Tiden begynder, når du er klar med dit materiale til at holde dit oplæg. Censor tager tid og siger til, når 
de 7 minutter er gået 
 

 Du laver dit oplæg, eventuelt med udgangspunkt i hjælpemidler såsom plancher, noter, power point eller 
lignende.  
Hvis du vil vise materiale under dit oplæg, deler du din skærm. I kan alle 3 stadig se hinanden i bunden 
af skærmen.  
 
Tryk på ”Del skærm”, og du får nu et vindue i bunden med de ting, du har åbent på din computer. Vælg 
det, du vil vise, ved at klikke på det.  
 
 
 
 
 

 Censor og eksaminator må ikke afbryde under dit oplæg – med mindre det er for at hjælpe med lyd el. 
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VOTERING OG KARAKTERGIVNING 

 Når tiden er gået, beder eksaminator dig om at forlade mødet ved at lægge på. Brug den røde knap 
  

 Tænk på ikke at sige noget, før du har forladt mødet. Du skal afvente i Teams under voteringen.  
 

 Efter voteringen ringer eksaminator dig op igen, som i starten af mødet. 
 

 Eksaminator giver karakter og begrundelse i Teams-mødet.  
 

 Du får tilsendt dit eksamensbevis via eboks hurtigst muligt. 
 

 
I TILFÆLDE AF TEKNISKE PROBLEMER 

 Tidsplanen for prøven er lavet med 15 minutter ekstra til hver prøve for at skabe luft til, at I måske 
bruger lidt ekstra tid på det tekniske (det tæller ikke med i tiden til din prøveafholdelse) 
 

 Hvis der opstår tekniske problemer undervejs i den mundtlige prøve såsom billed-/lydudfald eller totalt 
udfald, gælder følgende: 

 Eksaminator – eller den enkelte, hvis teknik udfordrer - forsøger at genoptage forbindelsen i Teams 

 Prøvens varighed forlænges med udfaldets længde 

 Som en nødløsning kan der anvendes telefon med højttaler 

 Hvis der opstår så store tekniske udfordringer, at prøven ikke kan gennemføres med et fyldestgørende 
bedømmelsesgrundlag, vurderes det af censor, om prøven udskydes til senere på dagen.  
Der er afsat tid sidst på dagen, så du alligevel kan afholde din prøve på den planlagte dag. I så fald 
indkaldes du igen til et møde i Teams. 
 

 Der er teknisk support tilgængelig under hele prøveafholdelsen 
 

TIPS 

 Sikr dig, at du har forstået hvordan prøven afholdes og hvad du skal gøre 
 Sikr dig, at du forstår hvad eksaminator forventer og lægger vægt på i bedømmelsen 
 Husk at sende materialet via mail på det rette tidspunkt  


