
 

 

 

 

 

 

Strukturer dit kursus med skabeloner 

Så er det ved at være tid til, at kurserne for foråret 2017 går i luften. Hvis ikke du 

allerede har designet dine nye kursushjemmesider, kan du hente inspiration og hjælp 

her. 

 

Vi har, som du måske allerede ved, udarbejdet nogle skabeloner som meget let kan 

importeres direkte ind i kurserne. På den måde kan du blive hjulpet godt i gang med at 

strukturere kursushjemmesiderne. 

Der findes templates som henholder sig til Uger, Faglige emner og Aktiviteter – og vi 

anbefaler at man grundlæggende strukturerer sine kurser efter en af de 3 modeller. De 

giver overblik over kurset, og de studerende kan lettere finde rundt. Skabelonerne 

findes på både dansk og engelsk. 

 

Hvis du i forvejen har en vel udarbejdet kursusside, måske en du kopierer, behøver du 

selvfølgelig ikke at importere en skabelon. 

 

Ugeopdelt skabelon 

 

 

 

  



Hvis du vælger en ugeopdelt skabelon (7 eller 14 uger) vil du under menupunktet 

”Teaching” få en række uger hvor du kan lægge forskellige materialer ind under. Du er 

selvfølgelig velkommen til at redigere i skabelonen og du vil i skabelonen også finde 

vejledning hertil samt anbefalinger til indholdet i ugerne. 

 

 

Faglig emneopdelt skabelon 

 

Hvis du vælger en emneopdelt skabelon, vil du under menupunktet ”Teaching” få en 

række items som skal redigeres efter det faglige indhold. En vejledning til redigering 

følger med samt forslag til hvad der kan lægges under de forskellige emner. 

 

 

Aktivitetsopdelt skabelon 

 



Hvis du vælger en aktivitetsopdelt skabelon, vil du under menupunktet ”Teaching” få 

følgende menupunkter: Lektionsplan, Materialer, Opgaver og Eksamen. Du er meget 

velkommen til at tilføje eller fjerne menupunkter, og i skabelonen vil du finde vejledning 

til redigering og anbefalinger til indhold. 

 

Her kan du finde skabelonerne, og vejledningen til hvordan du importerer dem. 

Happy Blackboarding og god weekend 

 

Venlig hilsen 

 

ST Learning Lab 

 

http://bbsupport.au.dk/medarbejdere/vejledningfrahovedomraaderne/science-and-technology/

