Qwickly er tilgængelig via Blackboard og består af to dele: Qwickly Attendance og Qwickly+.
Qwickly Attendance håndterer fremmøderegistrering på de enkelte kurser, hvor Qwickly+ via
forsiden af Blackboard kan anvendes på tværs af kurser eller organisationer.
I denne vejledning introduceres funktionalitet i Qwickly Attendance og i Qwickly+.
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QWICKLY ATTENDANCE
Fra foråret 2018 er alle kurser på Arts oprettet med adgang til Qwickly Attendance i kursusmenuen i
Blackboard og via dette menupunkt kan undervisere opsætte digital fremmøderegistrering og de
studerende kan følge med i en oversigt over fremmøde.

Opsætning af fremmøderegistrering
Gå til Qwickly i kursusmenuen og vælg Settings.
Indstil til Check In
Husk at markere i Show Absences on Take Attendance Screen, så du i Attendance Record kan få vist,
hvilke studerende der har været fraværende og hvornår.

Vælg No Grade Center Column for Absences
Det er muligt, men ikke nødvendigt, at anvende Grade Center i forbindelse Qwickly, hvis en kolonne
for fremmøde ønskes ved siden af gængse kolonner for Assignments etc.

Vælg Check In med PIN-kode
Med en PIN-kode sikrer man bedre, at den studerende faktisk er til stede i undervisningslokalet, og
hvis løbetiden for check in gøres relativt kort (1-2 minutter), minimerer man risikoen for snyd med
registreringen ved fx videresendelse af koden.
Kommer studerende for sent til registreringen, kan underviseren efterfølgende ændre registreringen
manuelt (se punktet Ændring af fremmøderegistrering manuelt længere fremme i vejledningen).
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Vælg Save Settings
Gem indstillingerne med klik på knappen Save
Settings og gå til Take Attendance.

Start fremmøderegistrering
Før fremmøderegistreringen sættes i gang, bør underviseren sikre sig at de studerende er kommet
ind i kurset på Blackboard, enten på PC/MAC eller via app’en BbStudent. Underviseren giver de
studerende adgang til fremmøderegistrering ved at starte Check In.
Start Check In
Vælg Take Attendance under Settings og vælg fanen Check In. Indtast en titel på sessionen i feltet
Session Title (undlades dette, sættes dags dato som overskrift).
Vælg knappen Start Check In.
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Offentliggør kode
Nu genereres en kode, som underviseren
offentliggør for de studerende. Check In løber
i den definerede periode (fx 2 minutter), men
underviseren kan til enhver tid stoppe check
in (End Check
In), hvis alle allerede har gennemført
registrering.
Indtastning af kode på PC/MAC
De studerende skal indtaste den
offentliggjorte kode i feltet, hvor cursoren
blinker - og derefter vælge knappen Check In.

Herefter får de besked om at Check In er gennemført (Check In Successful).

Indtastning af kode på mobil
Det er også muligt for de studerende at
checke ind på deres mobiltelefon via app’en
Bb Student. Find app ved at søge på
Blackboard Student:
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De studerende finder Qwickly Attendance i
kursusmenuen og herefter indtastes koden,
som beskrevet ovenfor ved Check In.

Oversigt over fremmøde
Efter registrering kan de studerende se deres
egen status for fremmøderegistrering. Det
kan være nødvendigt at refreshe eller
genindlæse skærmbilledet.

Ændring af fremmøderegistrering manuelt
Skal underviseren ændre fremmøderegistrering manuelt og evt. tilføje tilstedeværelse for en
studerende, er det vigtigt, at det sker det via Attendance Record.
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I Attendance Record vises en oversigt over de studerendes fremmøde til undervisningen.
Der er tre indstillinger: Present (grøn), Absent (rød) eller Excused (lilla).

Ændre tilstedeværelse manuelt
Det er muligt at ændre status for en studerende fx fra Absent til Present. Vælg cellen med det røde
kryds ud for den pågældende studerende (søg evt. ved Filter Username).
Nu åbnes et nyt vindue, hvor den korrekte status vælges.

Slette session eller ændre navn på session
Det er også muligt at ændre navnet på en session eller helt slette en session. Klik på
kolonneoverskriften / navnet på den session, der ønskes ændret. Nu åbnes et nyt vindue, hvor det
korrekte navn indtastes eller Delete Session vælges.
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Information til studieadministrationen
Er undervisningsdeltagelse et forudsætningskrav i forbindelse med den studerendes eksamen, skal
navn og studienummer på de studerende, der ikke har opfyldt kravet, sendes pr. mail til
studieadministrationen efter sidste undervisningsgang.
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QWICKLY+
Qwickly+ er tilgængelig via forsiden af Blackboard (MY INSTITUTION). Her har både undervisere og
administrative medarbejdere adgang til en række genveje til funktioner i Blackboard fx at sende
samme besked ud til flere kurser eller organisationer på én gang.
Man kan med musen placere modulet, hvor man ønsker det på skærmen og via tandhjulet til højre
for overskriften, kan man til- og fravælge enkelt-værktøjer.

Send besked til flere kurser eller organisationer
Fra punktet Post Announcement er der let adgang til at sende en meddelelse til flere kurser eller
flere organisationer på én gang. Som vi kender det fra kurserne, er det muligt at sende en kopi af
beskeden ud via e-mail med det samme.
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Upload materiale til flere kurser på én gang
Fra Post Content er det tilsvarende muligt at uploade samme materiale til flere kurser på én gang.
Underviseren har selv mulighed for at indstille, hvor materialet skal placeres i de enkelte kurser
(Vælg Post to different locations for different Courses og vælg herefter destination i det enkelte
kursus).

Tilsvarende er det muligt under Create
Assignment at oprette en opgave og gøre den
tilgængelig for flere kurser på én gang. Under
punktet Needs Grading får underviseren
leveret en samlet oversigt over de opgaver i
alle ens kurser, som man mangler at
bedømme.
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OBS! Øverst i modulet er det muligt at
indstille tilgængeligheden manuelt til kurser.
Vær opmærksom på, at tilgængeligheden
påvirker alle deltageres adgang til kurset og
skal derfor anvendes med omtanke.

Qwickly+ for de studerende
Studerende har adgang til Qwickly+ fra forsiden af Blackboard, fanen MY INSTITUTION.
Fra dette modul har de studerende mulighed for at sende email til underviser(e) på et eller flere
kurser, til medlemmer af en gruppe (studiegruppe) eller mulighed for at aflevere en opgave (Submit
Assignment) fra et Blackboard kursus.
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