
 
ERFA-DAG Eksamensområdet, Comwell Kolding 02.03.20 

 
 

PROGRAM 
 

Videndeling i grupper tager udgangspunkt i de indsendte emner og foregår i 3 grupper af 15. Grupperne ses 

i bilag. Der er booket 3 lokaler til dagen, så hver gruppe kan sidde uforstyrret.      Fælles videndeling tager 

udgangspunkt i opsamling fra grupperne og herefter emner indgivet til ønsker undervisning – denne foregår 

samlet i det store lokale og VUCHosting byder ind med ordstyring og viden om systemet.  

 

kl. 09.30   Ankomst og morgenmad 

 
kl.  10:00  Velkomst v/Sisse Jacobsen 

Praktiske oplysninger. Præsentation af ordstyrere, deltagere samt forventningsafstemning for 
dagen og udbyttet heraf. 
 
 
kl. 10:15   Undervisning – Eksamensdatabasen 

 Eksamensdatabasen: håndtering af fejl, status på udvikling af rød/grøn farve osv. 

 

 Eksamensdatabasen: forskel på det der kommer som svar på indsendelsen og det man kan 

se i ludusweb ?  Hvordan får man alle fejlene væk / registreret at de ikke er vigtige?  

 
 
kl. 10:45   Videndeling i grupper 

 Meritkarakterer: valg af fagkode og CØSA-formål, hvornår vælges hvad ift. 

Uddannelsesmodellen – se også bilag for inspiration til videndeling. 

 

 Grupper - proceduren for at oprette grupper 

 

 Med hvilke procedurer i eksamensplanlægningen, kan ændringer eller aflysninger af 

censorarter begrænses.  

 

 Hvordan håndteres både AGYM og EGYM indberetninger i samme termin?  

 

 Dispensationer i ludus - hvordan registrere andre disper? 

 

 Tildeling af SSO og EP vejledere - er der en nemmere måde at gøre det på? 

 

 Problemstillingen i forhold til håndtering af eksamen i Egym og Agym 

 

 Håndtering af eksamensplanlægning for både HF og EUX i Ludus. Samt gerne generel 

vidensdeling omkring eksamen på EUX, herunder udtræk og censorafregning 

 

 Håndtering af eksamensplanlægning for både HF og EUX i Ludus. Samt gerne generel 

vidensdeling omkring eksamen på EUX, herunder udtræk og censorafregning 
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kl. 11:45   Frokost 

 
kl.  12:45  Videndeling i grupper fortsat.     

Se emner på side 1                                                   

 

Kl. 13:45  Gennemgang – Indmeldte emner (Fælles videndeling) 

 Behandling af prøvefagsudtræk - hvad skal der gøres efter udtrækket er kommet - inden 

man kan gå i gang med eksamensplanlægningen 

 

 Fejl i Ludus Web vedr. udstedelse af hfe, hf2, (GIF) + SOF beviser 

 

 Agym og Egym 

 

 Merit på HF-E (også fra HF2/STX/HTX til HF-E) 

 

 Hvordan håndteres planlægning af mundtlig eksamen for både EGYM og AGYM i Ludus 

 

kl.  14:30    Pause - Kaffe og kage 

Optankning af sukker og koffein før den lange tur hjem  

 

kl. 14:45   Opsamling på dagen  

 Har vi ramt vores målsætning og forventning for dagen? 

 

 Skal vi have flere ERFA-dage 

 

 Er der behov for specifikke kurser? 

 

 Input til selve afholdelsen af dagen 

 

 

kl. 15:00  Tak for i dag  

  

 

 

 

 


