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Principper for deltagelse i forbindelse med virtuel fjernundervisning på  

UC Diakonissestiftelsen, SOSU-uddannelserne 

På Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelse har vi en forventning om, at du som elev og-

så møder interesseret og forberedt til den fjernundervisning, som foregår virtuelt. På 

Diakonissestiftelsens SOSU-uddannelse er definitionen på deltagelse, at du som elev 

overholder de aftaler, der er lavet mellem dig og dine undervisere. Vores trivsels- og 

ordensreglement gælder uændrede, selvom undervisningen foregår virtuelt. I forhold 

til sygemelding og raskmelding gælder samme procedurer, som når du har undervis-

ning med fremmøde på skolen.  

Elevens ansvar 

 Du skal selv registrere egen sygdom, barns 1. og 2. sygedag på Uddata+ inden kl 

8.00. 

 Du skal selv være aktivt opsøgende, hvis du ikke kan overholde aftalerne. Hvis 

du fx ’kommer for sent’, ’ikke har forstået opgaven’ eller ’har tekniske problemer’, 

så skal du kontakte din underviser via mail eller lægge en besked på Uddata+ for 

at få hjælp.  

Deltagelse i virtuel fjernundervisning & fraværsregistrering  

 Dine undervisere har, ved periodens start, fastsat en struktur for, hvordan du er 

tilstede og deltagende ved den virtuelle fjernundervisning. 

 Dine undervisere registrerer, om du er tilstede eller fraværende i fjernundervis-

ningen. Dvs. at hvis aftalerne ikke overholdes, registreres du som fraværende. 

 Der kan, i specielle tilfælde, laves individuelle aftaler mellem dig og dine under-

visere. De aftaler, der er lavet, skal herefter overholdes, ellers gælder de almin-

delige procedurer omkring fravær.  

 Det er kun ‘egen sygdom’ og ‘barns sygdom’, der er en godkendt fraværsårsag. 

Hvis du ikke har registreret en af de to typer af fravær, registreres du som ude-

blevet. 

Underviserens ansvar 

 Der registreres fremmøde om morgenen, når undervisningen starter.  

 Elever, der ikke er registreret med enten egen sygdom, barn syg eller som tilste-

de, vil blive kontaktet. 

 Hvis du er fraværende i et omfang, der er problematisk, vil der blive taget hånd 

om det, og din underviser vil kontakte dig. 
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