Kommunikation via Praktikportalen
Praktiklærere og UC undervisere

Kommunikationen via Praktikportalen kan ske på flere forskellige måder.
Her er en oversigt over forskellige typer af kommunikation, og i hvilke sammenhænge det giver mening at
bruge dem.
1. Dialogforum under menuen ”Mine praktikker”
Hvis du har brug for at kommunikere med en studerende eller din praktikgruppe
2. Dialogforum under menuen ”Kommunikation”
Hvis du har brug for at kommunikere med fx alle studerende på skolen
3. Beskeder under den enkelte studerendes praktikflow
Anbefales ikke, men findes

1. Dialogforum under menuen ”Mine praktikker”
Hvis du skal kommunikere med en studerende eller en praktikgruppe, kan du under menuen ”Mine praktikker”, vælge ”Dialog”. Her er der oprettet et dialogforum, hvor studerende, UC underviser og praktiklærer er
deltagere.
Her er det muligt for praktikvejleder/UC underviser/studerende at være i dialog med hinanden. fx. give information til den enkelte studerende om mødetid og sted mv.
Deltagerne i dialogforummet bliver automatisk tilknyttet ved praktikfordelingen, og hvis der er aktivitet i dialogforummet vil deltagerne få en notifikation på mail.
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2. Dialogforum under menuen ”Kommunikation”
Hvis du har brug for at kommunikere med fx alle studerende på skolen, kan du oprette dialogforum unde
menuen ”Kommunikation” og ”Dialogforum”.
Her kan du fx lave ét dialogforum med alle studerende på et eller flere praktikforløb, eller hvordan det passer
med skolen og undervisningen.
Det er muligt selv at definere hvor mange forums man ønsker, og hvem der er tilknyttet som deltagere.
I dialogforummet kan man have en dialog og uploade dokumenter.
Hvis der er aktivitet i en dialogforum, vil alle deltagere modtage en notifikation på mail. Vejledning til hvordan man opretter et dialogforum findes her

3. Beskeder under den enkelte studerendes praktikflow
Vi anbefaler at man IKKE benytter denne kommunikationsmulighed, da det udelukkende er en envejskommunikation uden notifikationsmuligheder.
Under menuen ”Praktik” og ”Mine praktikker” er det muligt under en bestemt studerende at vælge ”Beskeder” i den vandrette menu.
Her kan man se de beskeder, der er sendt. Det er muligt at sende en besked her, men det vil kun være til den
enkelte studerende, som modtager beskeden på mail, og det vil ikke være muligt for den studerende at svare
tilbage på mailen.
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