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Retningslinjer faglige vurderingssamtaler via TEAMS for VUC Storstrøm 
Her kan du læse retningslinjerne for de individuelle, faglige vurderingssamtaler. Alle samtaler afvikles via 
TEAMS for VUC Storstrøms kursister (HF2 andet år undtaget, her vil samtalerne, hvis ikke andet er aftalt, 
afholdes med fysisk tilstedevær). Og mobiltelefoner anvendes som backup. 
 
Tidspunkt for prøve eller faglig vurderingssamtale 

• Du skal holde dig orienteret via Ludusweb.  
• Fjernkursister skal orientere sig i Canvas. 

 
Sådan deltager du i en faglig vurderingssamtale via TEAMS 
Når din samtale skal afholdes via TEAMS, er du som udgangspunkt selv ansvarlig for, at du kan 
gennemføresamtalen på din PC, tablet eller telefon. For at vurderingssamtalen kan gennemføres 
tilfredsstillende, skal eksaminator lærer kunne både se og høre dig. Derfor skal du have:  

• Computer med indbygget webcam/ eksternt webcam eller en tablet/smartphone med kamera. 
• En god stabil internetforbindelse. 

 
Vi anbefaler desuden (men det er ikke et krav), at du har hovedtelefoner eller headset, så lydkvaliteten bliver 
bedst mulig.  
 
TEAMS og afvikling af prøve/samtale 

• Din lærer inviterer dig til et TEAMS-møde.  
• Du må ikke have andre med til mødet, eller dele indkaldelsen med andre. 
• Det anbefales, at du har TEAMS installeret og afprøvet i god tid inden prøve/samtale. 

 
Installation af TEAMS 
Vi har en forventning om, at alle har installeret TEAMS og i øvrigt arbejdet med det i karantæneperioden. 
Skulle der mod forventning være problemer, så er du som kursist forpligtet til i god tid den samtalen at 
kontakte en IT-buddy med henblik på at få afhjulpet problemet. 
 
Test af udstyr før prøven 
Senest et par dage før prøve/samtale skal udstyr og forbindelse testes. Det skal være i det rum og med det 
udstyr, som skal benyttes til afviklingen. 
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Vurderingssamtalen 
På dagen for vurderingssamtalen skal du gøre dig klar i god tid, inden mødet starter. Husk at bruge linket til 
TEAMS-mødet. 
  
Vær opmærksom på: 

• Der kan være forsinkelser i forbindelse med samtalerne Derfor kan det være, at lærer kommer senere 
ind i mødet end aftalt. Hvis du har adgang til mødet, skal du bare vente i mødet, til lærer kommer på. 

• Du skal kunne legitimere dig til vurderingssamtalen. Det gør du ved at vise kørekort/pas eller anden 
billede-legitimation, f.eks. dit studiekort. 

• Sørg for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undgå at sidde foran et vindue, da det kan 
have indflydelse på lyset. 

 
Din vurderingssamtale via TEAMS er ikke offentlig 
Din vurderingssamtale er ikke offentlig. For at undgå mistanke om snyd, må der ikke være andre i rummet, 
hvor du sidder under prøven, end dig selv. Du må forvente, at du kan blive bedt om at ”vise rummet frem” 
med dit kamera således, at lærer kan kontrollere, at du er den eneste i rummet under samtalen.  
Du skal som kursist være opmærksom på, at det er forbudt at optage samtalen med fx din telefon.  
   
Hvis der opstår tekniske problemer undervurderingssamtalen 
Hvis samtalen af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, så vil 
lærer ringe dig op. Det er dit ansvar, at du har opdateret dit telefonnummer på Ludusweb. (eller i særlige 
tilfælde på anden vis givet din lærer dit nummer). Lærer vurderer, om samtalen kan fortsætte, afsluttes, 
afbrydes eller udsættes. Og I laver en aftale i telefonen om, hvad der skal ske.  
 
Hvis vurderingssamtalen ikke kan gennemføres 
Det er som udgangspunkt kursistens eget ansvar, at vurderingssamtalen kan gennemføres.  
Hvis samtalen af tekniske årsager ikke kan gennemføres online, så forsøger læreren at etablere en ny 
samtale, hvis muligt 
 
Support  
Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål så kontakt en IT buddy. 
 
Sygdom 
Kursisters sygdom i forbindelse med prøve skal meddeles til kontoret på kursistens afdeling (ikke din lærer) 
klokken 8, og altid før pågældende vurderingssamtale er slut.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Laila Emiliussen-Hougaard 
Vicedirektør 
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