Grundlæggende vagt, digital - spørgsmål og svar:
Hvad går digitalundervisning ud på?
Digitalundervisning betyder, at du vil modtage undervisningsmaterialet på en digital
platform (”ItsLearning”), som du får adgang til ved at logge på med et udleveret
brugernavn og kode.
Hvad handler hjemmeundervisning om?
Du sidder hjemme ved din digitale enhed, og efter du har logget på, vil du få adgang til
materialer bestående af tekster, billeder og film samt henvisninger til forskellige
hjemmesider. Endvidere vil der være opgaver, og typisk også en test sidst på dagen. Du har
hele tiden mulighed for at kontakte din lærer via chatsamtaler. Hjemme kan du i ro og mag,
og uden forstyrrelser, arbejde med materialet i dit eget tempo, herunder læse på stoffet det
nødvendige antal gange og se en evt. film igen.
Er det svært at deltage i digitalundervisning?
Nej, hvis du kan starte og slukke en PC/tablet, og har prøvet at søge og kigge på
internettet, eller jævnligt sender e‐mail eller går på de sociale medier, så kan du sagtens
deltage. Du vil på kursets
1. dag (og ved behov) få en grundig introduktion til skolens digitale platform "Its
Learning", og i hvordan du skal gøre.
Skal jeg sidde foran PC hele tiden på hjemmeundervisningsdagene?
Nej, efter du har meldt "klar" senest kl. 08.00, er det frit for dig at holde de nødvendige
pauser, når det passer dig bedst, dog vil der ofte være bestemte tidspunkter på dagen,
hvor du skal aflevere en opgave (sendes) eller deltage i en test.
Har jeg mulighed for at kontakte min lærer, når jeg har hjemmeundervisningsdage?
Ja, din lærer er med dig hele tiden i din undervisning hjemme, og kan kontaktes via
chatbeskeder, hvor du får svar med det samme.
Hvor mange dage er der hjemmeundervisning?
Der er som udgangspunkt 12 hjemmeundervisningsdage i løbet af kurset, og det er
tilrettelagt således, at 1. dag er introduktion, og herefter typisk efter princippet 2
hjemmedage efterfulgt af en opfølgningsdag på skolen. På kurset indgår der eksterne
undervisere, og det er derfor forskelligt, hvornår hjemmedagene ligger, men skema
udleveres på dag 1.

Hvis jeg ikke har mulighed for at sidde hjemme, kan jeg så møde på skolen?
Ja, hvis du har meget svært ved at sidde hjemme, vil du kunne blive henvist til et IT‐
lokale på skolen, og modtage undervisning på samme måde som de øvrige elever, der
sidder hjemme.
Hvis der er digitalundervisning, er der så ingen undervisning i praktiske situationer?
Jo, det er kun dele af den teoretiske undervisning, som du gennemfører hjemme. Alt den
praktiske undervisning i praktiske situationer, rollespil, betjening af alarmsystem, første
hjælp, brand, selvforsvar m.m. er på skolen.
Foregår eksamen også hjemme?
Nej, den praktiske og teoretiske prøve er på skolen.
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