
 
 

	  

	  

 
Ny struktur på din kursusside 
Nu skulle alle forårets kurser på Blackboard være oprettet og undervisere være 

tilknyttet, og hvis du skal undervise til foråret kan du allerede nu gå i gang med at 

tilpasse kursussiden. 

 

Når du ser de nye kurser første gang, vil du måske lægge mærke til at udseendet 

har ændret sig en smule, og derfor får du denne introduktion til hvad der er sket 

siden sidste semester.  

 
Home Page 
Det første der møder dig, er en udvidet hjælpetekst på kursets Home Page: 

 

 
 

Her kan du finde inspiration til hvordan din Home Page/Hjemmeside kan 

struktureres og finde et link til en skabelon til dette. Der er også guidelines til 



hvordan kursusmenuen kan struktureres hensigtsmæssigt og finde links til disse 

på både dansk og engelsk. 

Hvis du holder musen over det grønne skilt og klikker, bliver du sendt til ST 

Learning Labs hjemmeside hvor du bl.a. kan finde hjælp til Blackboard. 

Nederst finder du et link til de minimumstandarder der er vedtaget for 

Blackboardkurser på Science og Technology. 

NB. Hjælpeteksten er ikke synlig for studerende.  

 
Course Tools 
Den anden ting der har ændret sig er, at der er blevet tilføjet et ekstra menupunkt: 

Course Tools 

Dette menupunkt er indgangen til en række forskellige tools for de studerende – 

men det er dig som underviser der bestemmer hvad de studerende kan se. 

Som udgangspunkt er det kun værktøjerne; Adobe Connect, My Grades og Send 

e-mail der er synlig for de studerende, men du kan slå mange forskellige ting til 

hvis de er relevante i dit kursus. Eksempelvis grupper, diskussionsfora og meget 

andet. 

 

 
Adobe Connect-modulet er et vi selv har udviklet, og du vil inden for kort tid få 

adgang til at bruge det samt modtage et tip med vejledning dertil.  

 
Add Content 
Menupuntet Add Content under Teaching er blevet fjernet på alle kurser. Det 

betyder dog stadig, at når du tilføjer et menupunkt, så placeres det under 

Teaching. 

  



 

Vi håber du vil kunne lide de små justeringer vi har lavet på kursussiden. Du er 

selvfølgelig velkommen til at strukturere menu og kursus på den måde du finder 

mest relevant for dig. 

Husk at vi meget gerne hjælper dig med dit kursus – og tøv ikke med at kontakte 

os.  

 

Happy Blackboarding og god weekend 

 

Venlig hilsen 

ST Learning Lab 
 

	  


