Online undervisning
Som elev på SOSU Nord vil du af og til skulle modtage din undervisning digitalt.
Måske har du prøvet det tidligere, måske er det første gang du skal modtage undervisning
digitalt; Uanset hvad så har vi prøvet det mange gange før, og vi har lavet de her retningslinjer,
for at sikre at du og dine klassekammerater får mest muligt ud af jeres online undervisning.
Vær opmærksom på, at hvis du ikke overholder retningslinjerne, så kan det give fravær.

Retningslinjer
•

Både skole og arbejdsgivere har forventninger til dig, når du modtager
onlineundervisning. Du skal være til stede og aktivt deltagende, helt som når du
deltager i fysisk undervisning.

•

Tænd dit kamera, så både din underviser og dine klassekammerater kan se dig.
Kropssprog og øjenkontakt er vigtig i god kommunikation, og det er svært ved online
undervisning – men er kameraet slukket, så er det helt umuligt.

•

Du må under ingen omstændigheder optage eller filme din underviser eller
klassekammerater.

•

Koncentrer dig om det, der foregår i undervisningen, helt som var det fysisk
undervisning. Sluk TV og radio, og sæt telefonen på lydløs, og undlad at sms’e, tegne
eller spille imens.

•

Sid ved dit skrivebord, spisebord eller lign. når du har undervisning. Det er
demotiverende at undervise en elev eller være i gruppearbejde med en klassekammerat,
der sidder i sofaen under dynen.

•

Vær klædt som når du er i skole eller i praktik. Fx signalerer nattøj ikke lærings- og
arbejdsparathed.

•

Deltag aktivt i undervisningen, og afhold pauserne kollektivt når underviseren giver
mulighed for dette, eller gruppen aftaler det. Så længe undervisningen står på (både
oplæg, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, fremlæggelser mv), så er du på arbejde.
Har du brug for en pause – så gør din underviser opmærksom på dette.

Retningslinjerne er nødvendige for, at du og dine klassekammerater kan få mest muligt ud af
jeres undervisning - også i de perioder, hvor vi ikke har mulighed for at være fysisk sammen. Så
husk at være tilstede og aktivt deltagende i undervisningen – også online.

