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Forord 
God brug af e-læring, digitalisering og IT generelt er noget af det,som 

fakultetet har meget fokus på, dels i uddannelsesudvikling og dels i 

uddannelsesadministration. Igennem dette nyhedsbrev vil fakultetet fremover 

sætte forskellige aktuelle temaer på dagsorden med henblik på at orientere 

fakultetets undervisere om, hvad der rører sig på denne front.  

 

Nyhedsbrevet vil udkomme hver 4-6 gange om året. 

   

 

 

 

  



 

 

I dette første nyhedsbrev sætter 

fakultetet fokus på nye principper 

for brug af kursusrum på 

Blackboard 

 

 

 

 
 

 

I regi af De studerende i centrum og efter 

initiativ fra Uddannelsesrådet, har en 

arbejdsgruppe på SDU udarbejdet 

principper for brugen af SDUs e-

læringsplatform (Blackboard). 

 

Arbejdsgruppen består af fakulteternes e-

læringskoordinatorer, en studerende fra 

hvert fakultet samt repræsentanter fra IT 

Service og SDU Universitetspædagogik. 

Principperne har været i høring til to 

workshops hvor der deltog undervisere og 

administrative medarbejdere fra alle 

fakulteter og gav feedback. 

 

Principperne skal sikre, at både 

studerende og undervisere oplever 

konsistens og ensartethed i brugen af 

Blackboard på tværs af kurser, studier og 

fakulteter, sådan at det er let at navigere 

rundt og finde ind til informationer, 

materialer og aktiviteter selvom man f.eks. 

er tilknyttet mere end en uddannelse.  
 

 

 



 

Ny basismenu fra F15 
 

Den første del af arbejdsgruppens arbejde har udmøntet sig i en ny og forenklet basismenu 

for alle kursusrum på Blackboard, som træder i kraft fra og med februar 2015. Der kan 

være enkelte forskelle i basismenuen på nogle uddannelser men alle kursusrum er stort set 

bygget op med samme menupunkter. 

 

Således er det let for studerende og undervisere at navigere i Blackboard uanset hvilken 

uddannelse, semester og fag, man følger eller underviser på. 

   

  

 

 

Generel 

basismenu fra F15  

 

 

 

 

Basismenu for 

bachelor medicin 

fra F15  

 

 

 

 

 

 

Anbefalinger 
Den anden del af arbejdsgruppens arbejde 

har udmøntet sig i en række anbefalinger 

til brug af kursusrummet og de forskellige 

menupunkter 

 

Der gives anbefalinger  blandt andet til, 

hvordan generel information såvel som 

undervisningsmateriale organiseres ,og 

hvordan der kommunikeres med 



 

studerende igennem kursusrummet. 

 

Derudover angives der god praksis for, 

hvordan man uploader materiale, så det er 

tilgængeligt for alle studerende uanset 

device (smartphone, tablet, pc), 

styresystem og andet. 

 

Til inspiration kan man i principperne 

også finde eksempler på gode praksisser 

fra forskellige fakulteter  

   
 

 

 

 

 

De samlede principper kan læses her "Principper for e-learn" 

 

Fakultetet håber, at alle vil være med at følge strukturerne og anbefalingerne for e-

læringsplatformen, så de studerende oplever en mere ensartet brug af Blackboard.  

 

 
 

 

Ansvarlig for dette nyhedsbrev er: 

 

Dorthe Majlund Sørensen 

E-læringskoordinator 

6550 2998 

dksorensen@health.sdu.dk   
 

 

 

 

 

Er du interesseret i at modtage nyhedsbrevet fremover, så tilmeld dig via mail til dksorensen@health.sdu.dk   
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