IT-vejledning til virtuelle prøver via Microsoft Teams
Del 1: Sådan downloader du Microsoft Teams
Hvis ikke du har Microsoft Teams på din computer, skal du downloade det. Følg vejledningen:
1. Klik på dette link: Download Microsoft Teams.
Du kommer nu frem til denne side. Følg 1. og 2 (se de røde kasser). Kan du ikke se feltet til
download, så scroll lidt ned.

2. Når Microsoft Teams er downloadet og installeret, kan du
logge på:
-

Start Microsoft-Teams appen/programmet
I feltet hvor der står [brugernavn]@elev.sosuh.dk”
indtaster du din skolemail
Klik på ”Log på”
Indtast din adgangskode

Hvis du har glemt din adgangskode, så se vejledning på
næste side.
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Glemt dit adgangskode?
Har du glemt din adgangskode til SOSU H-login, kan du få din kode ved at:
1. Sende en tekstbesked med ”kodeord” til 25 26 65 74
Får du en besked retur om, at dit nummer ikke findes i
systemet, så kan du ændre det i UDDATA+. Ellers kan du
kontakte uddannelsesadministrationen på tlf. 7226 6000.
Forsøg derefter at sende sms’en igen.

2. Eller scan denne QR-kode med din smartphones kamera-app
og send beskeden

Stadig problemer med download, installering eller login?
Hvis du stadig har problemer med at logge ind, kan du skrive en mail til elevsupport@itcn.dk. Skriv evt. dit
telefonnummer, så supporten kan kontakte dig.

Del 2: IT og den virtuelle prøve
Sådan kommer du ind i det virtuelle prøverum
1. Din underviser inviterer dig til prøven i Microsoft Teams via et link, der
sendes til dig på din SOSU H mail. Du vil kunne se invitationen i
Microsoft Teams under fanen Kalender.

2. Klik på mødeindkaldelsen (invitationen) i kalenderen og herefter
på Deltag.
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3. Du skal sikre dig, at lyd og billede virker. Det skal se ud, som markeringerne med rød. Det er godt
afprøve det et par dage inden, du skal til prøven.

4. Nu er du klar og kan klikke på Deltag nu. Underviser, censor og du (elev) er nu i det virtuelle rum, hvor
prøven afholdes. Prøven foregår som sædvanligt.
Dit webkamera
Du skal indstille dit kamera, så underviser og censor kan se så meget som muligt af det rum, du sidder i. På
den måde kan underviser og censor se, at der ikke sidder andre i rummet, der kan hjælpe dig. Din underviser
kan evt. bede dig om at rette på dit webkamera.
Deling af dokumenter
Hvis du skal dele dokumenter under prøven, kan du gøre det ved at klikke på ikonet markeret med en rød
ring. Sørg for at du kun har det dokument åbent, som du vil dele.

Når du klikker på ovenstående ikon markeret med rød, får du mulighed for at vælge ét af de dokumenter, du
har åbent på din computer.
Klik på ikonet igen, når du vil stoppe delingen.
Votering og afgivelse af karakter
Når prøven er slut kobles du ud af det virtuelle prøverum. Du bliver koblet på igen, når underviser og censor er
klar med din karakter. Herefter skal du forlade det virtuelle prøverum.

SOSU H ønsker dig held og lykke!
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