Retningslinjer for afholdelse af prøver ved videokonference
Her følger retningslinjer for, hvordan den afsluttende prøve for social- og sundhedshjælpere kan
afvikles som en mundtlig prøve ved videokonference på SOSU H, i lyset af Corona-situationen.

Før prøven modtager eleven et brev med oplysninger om, hvem der deltager i prøven (elev,
eksaminator og censor) og om rammerne for prøven. I rammerne er det præciseret, at eleven forud for
prøven vil modtage et link, som eleven skal kopiere ind i adressefeltet på sin browser. Eleven skal gøre
sig klar og sætte sig i et rum, hvor eleven kan være alene. Ved prøven skal eleven have pc eller tablet til
rådighed. Under prøven skal eleven undgå at læse op, men tale ud fra sine noter, og eleven skal være i
skærmkontakt med censor og eksaminator.
Prøvebeskrivelsen for henholdsvis det tidligere SOSU C og SOPU er den samme og følges fortsat.
Retningslinjerne præciserer, hvordan skolen foretager prøveafvikling ved videokonference – og hvilke
afvigelser, der er i forhold til aflæggelse af den afsluttende prøve i gruppe og i forhold til
praksiseksempel.
Prøveafvikling ved videokonference
Se prøvebeskrivelsen for det tidligere SOSU C eller SOPU.
Prøven er en teoretisk prøve, som tager udgangspunkt i en case, eleven har trukket. Eleven får
mulighed for at demonstrere opfyldelse af kompetencemålene mundtligt.
•

Eleven har trukket eller trækker casen, fx pr. telefon, ved at sige et tal, der refererer til en case.

•

Eleven aflægger prøven individuelt og har ikke mulighed for at gå til prøve ved videokonference i
grupper.

•

Eleven forventes at placere sig i et rum, hvor eleven er alene og kan eksamineres uforstyrret.

•

Under prøven skal eleven tale ud fra sine noter, og undgå at læse op, og eleven skal være i
skærmkontakt med censor og eksaminator.

•

Prøven afvikles via GoToMeeting, hvor eksaminator inviterer eleven og censor til ”møde” på
prøvetidspunktet.

•

Elevens demonstration af et eller flere praksiseksempler ud fra casen, der skal give mulighed for
refleksion over teori og praksis, kan foregå i et begrænset omfang og gøres mundtligt.

•

Eleven venter på GoToMeeting, imens censor og eksaminator voterer, evt. telefonisk, eller hvor
eleven er sat på hold. Eksaminator sikrer sig, at eleven ikke kan overhøre voteringen.

•

Eleven og eksaminator afprøver forløbet i prøveforberedelsesperioden, så eleven er klar til at gå til
prøven på prøvedagen.

•

Der er teknisk support klar under hele prøveafviklingen.
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