Ugens Blackboard tip: Vær tro mod kursus skabelonen
Noget af det vi hører mest fra studerende er: ”Det er ikke til at finde rundt i, for kurserne ser helt forskellige
ud”. Alle kurser i Blackboard på Science og Technology ”fødes” men denne kursusmenu:

KURSUSNAVN

Det er valgt for at de studerende oplever en ensartethed på deres kurser, så overvej nøje hvis du vil ændre
disse fire links og to overskrifter.
Home Page er kursets forside. Her skriver du generelle informationer om kurset såsom hvem der
underviser, hvor undervisningen er, hvilken litteratur der anvendes mm. Du bør ikke skrive information som
fremgår af kursuskataloget, da det er informationen i kursuskataloget som gælder. Hvis du vil oversætte
Home Page til dansk bør du bruge ”Forside”.
Announcements giver en liste over de beskeder der er sendt i dette kursus. De studerende kan se dem og
du kan se og skrive dem. Hvis du vil oversætte Announcements til dansk bør du bruge ”Beskeder”.
Course Description er et link til AUs kursuskatalog. Hvis linket ikke rammer det rigtige kursus, kan du rette
det ved at klikke på funktionspilen til venstre for og vælge ”web link”
oversætte Course Description til dansk bør du bruge ”Kursus beskrivelse”

. Hvis du vil

Roster er en liste over deltagerne på kurset - både studerende og undervisere. Hvis du vil oversætte Roster
til dansk bør du vælge ”Deltagerliste”.
Dine læringsaktiviteter tilføjer du som f.eks. et content area efter Teaching. Det content area som hedder
Add Content bør du slette - det er blot indsat for at minde dig om at det er her du tilføjer. Du bør
organisere kursusmenu indgangene under Teaching enten efter uge(r) eller emner.

Hvis du vil tilføje flere informationslinks (f.eks. et link så de studerende kan se deres point for opgaver
afleveret i kurset) til kurset kan det gøres i Information delen. Når du har skabt det, kan du flytte det i
menuen ved at holde musen til venstre for og trække det på plads
”Happy Blackboarding”

