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1. Indledning
Denne vejledning viser, hvordan du bør samlæse. Første del af vejledningen viser gode samlæsninger;
Anden del viser problematiske samlæsninger;
Hvis ikke retningslinjerne følges, er der ikke garanti for, at studerende til- og frameldes kurserne som
forventet.

2. Anbefalede former for samlæsning
Handling
Samlæsning af hold med hver sin UVA:

Samlæsning af kurser med hver sin UVA:
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Handling
Handling
Samlæsning af flere hold – forskellig UVA:

Samlæsning af flere hold – samme UVA:

3. Ikke anbefalede former for samlæsning
Handling
Samlæsning af kurser på tværs af semestre, da der er risiko for fejl i tilmeldinger af studerende:

Anbefalet løsning:
 Gør det ene kursus utilgængeligt/ unavailable i Blackboard og sørg for, at alle er
tilmeldt det andet kursus.
 Når kurset er gjort tilgængeligt for studerende kan du med fordel navngive kurset
om (i Blackboard), så det er mere tydeligt for de studerende, at det dækker 2
semestre. Husk at beholde UVA-koden i navngivningen.
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Handling
Samlæsninger af manuelt og automatisk oprettede kurser, da der er risiko for fejl i tilmeldinger
af studerende:

Det manuelle kursus genkendes ved, at Data Source Key betegnes SYSTEM (markeret med gul)
de automatisk oprette kurser vil hedde CoursesSOA eller HoldCoursesSOA.

Anbefalet løsning:
 Drop det manuelle kursus
 Samlæs de 2 hold:

4. Ændre sort menu til hvid
Når du samlæser, vil af og til komme ud for at kursusmenuen er sort i stedet den korrekte hvide. Det er
desværre et kendt problem hos Blackboard Inc. som du let kan rette samtidig med du samlæser. Følg
det link, hvor du finder en vejledning til hvordan du gør:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/studieadministration/Blackboard/Vejle
dning_til_aendring_af_sort_menu.pdf
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5. Adskil/ Separate et samlæst kursus
Hvis du har brug for at opløs en samlæsning igen, så gør du således: Søg det samlæste hold frem i din
systemadministrator fane. Vælg den grå pil efter kursusid’et (1). Tryk ”Adskil/ Separate” i rullegardinets
menu (2) for hvert af de samlæste læringsrum.

6. Kan der være andre løsninger end samlæsning?
Hvis du laver mange samlæsninger og ønsker en analyse af om der findes andre muligheder i de
fremtidige semestre, så kontakt dit fakultets ekspert på det pædagogiske læringscenter. Sammen kan I
undersøge om det f.eks. er muligt at konfigurere kurserne på en anden måde, så samlæsning bliver
unødvendig. Kontaktpersoner:

Fakultet - center

Kontaktperson:

Mail:

Mobil nr:

AR - Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
HE - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser
ST - Science and Technology Learning Lab

Birthe Aagesen
Janne Saltoft Hansen
Anna Hollyoak Helleberg

baagesen@tdm.au.dk
jsh@cesu.au.dk
anna@stll.au.dk

21730612
21844530
40171412

7. Er du i tvivl?
Hvis du i tvivl om, hvordan du bedst laver din samlæsning, så ring til Blackboard Support på
tlf. 87152809 eller mail os på bb.it@au.dk.
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