Smart, multifunktionel tilmeldingsliste til
studerende
Har du brug for at de studerende kan tilmelde sig forskellige ting i dit kursus? Det
kunne være


Vejledningssessioner – hvem ønsker vejledning og hvornår?



Ekskursioner – hvem skal med?



Temaer de gerne vil arbejde med – hvem vil fordybe sig i hvad?



Ansvarsområder til forberedelse – hvem har hvilke dele af forberedelsen til
undervisningen som særligt fokusområde?



Etc.

Værktøjet SignUp List giver dig mulighed for at oprette en eller flere lister, som de
studerende kan tilmelde og afmelde sig samt stille sig på venteliste til. Du kan
derudover også automatisk oprette grupper på baggrund af tilmeldinger. Dem kan du
senere f.eks. bruge til at


Kommunikere igennem til den begrænsede gruppe af studerende.



Lave indhold med adaptive release til – måske de skal have særlige opgaver
eller materiale?



Stille gruppeafleveringer til.



Få dem til at samarbejde i gruppeværktøjerne.



Lave Smart Views i Grade Centre – måske din TA skal have særligt fokus på
bestemte studerende som med Smart Views er lette at finde?

Sådan gør du

1. Find eller opret det menupunkt hvor du ønsker at lave
en SignUp List.
2. Klik på Build Content og herefter SignUp List.

3. Giv listen et navn og forklar lidt om hvad de studerende skal.

4. Vælg periode for hvornår listen skal være tilgængelig, vælg hvor mange
studerende der kan være på listen og hvor mange der må være på ventelisten
(hvis 0 vælges oprettes der ingen venteliste).

5. Beslut om du vil oprette grupper på baggrund af tilmeldingerne. Vælg enten at
oprette grupper nu, vælg eksisterende gruppe eller None hvis du slet ikke

ønsker en gruppe. Du skal også tage stilling til, om de studerende skal
tilmeldes gruppen automatisk, eller om du vil gøre det manuelt når listen er
komplet.

6. Vælg om du vil vise din SignUp List for de studerende, om der skal holdes øje
med visningerne og om du ønsker datorestriktioner på visningen af listen.

7. Du kan også vælge at oprette flere lister på en gang. Her skal
du klikke på Batch Create i toppen af siden.

Happy Blackboarding og hav en god weekend.

Med venlig hilsen
ST Learning Lab

