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På eksamensdagen 

1. Du skal som eksaminator åbne din installerede Zoom-klient og starte dit 
personlige møderum.

2. Censor klikker på linket, som de har fået tilsendt i stedet for et fysisk 
lokale for dagen. Herved bliver censor bedt om at åbne Zoom-klienten og 
kommer ind i venteværelset til dit personlige rum.

3. Du skal trykke på ’Manage participant’-knappen og ud for censor ’Admit. 
Censor lukkes herved ind i møderummet, hvor I kan holde et eventuelt 
formøde eller hilse på hinanden og gøre klar til dagens eksamener.

4. Dagens første studerende klikker på linket, som de har fået tilsendt i 
stedet for et fysisk lokale for dagen. Herved bliver den studerende bedt om 
at åbne sin Zoom-klient og kommer ind i venteværelset til dit personlige 
rum, hvor den studerende sætter sig til at vente i ro og mag.

5. Du skal trykke på ’Manage participants’-knappen og ud for den 
studerende ’Admit’. Den studerende lukkes herved ind i møderummet, 
hvor eksamen nu kan begynde.

6. Når eksaminationen er overstået, trykker du ’More’ ud for den studerende 
og vælger ’Put in waiting room’. Den studerende kommer herved ud i det 
virtuelle venteværelse. Nu kan du og censor votere fortroligt.

7. Ved endt votering trykker du på ’Manage participants’-knappen og ud for 
den studerende ’Admit’. Den studerende lukkes atter ind i møderummet, 
hvor de kan modtage deres bedømmelse, og I siger tak for i dag.

8. Du trykker ’More’ ud for den studerende og vælger ’Put in waiting room’. 
Den studerende kommer herved ud i det virtuelle venteværelse og kan 
lukke sit program og fejre, at eksamen er vel overstået.

9. Dagens anden studerende klikker på linket, som de har fået tilsendt i 
stedet for et fysisk lokale for dagen. Herved bliver den studerende bedt om 
at åbne sin Zoom-klient og kommer ind i venteværelset til det samme 
personlige rum, hvor den studerende sætter sig til at vente i ro og mag.

10. Du trykker igen på ’Manage participants’-knappen og ud for den 
studerende ’Admit’. Dagens anden studerende lukkes herved ind i 
møderummet, og næste eksamen kan begynde.

11. Gentag ����
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Skulle uheldet være ude og du mister internetforbindelse skal: 
• Eksaminator genåbne Zoom-klienten.
• Censor skal klikke på linket igen for at komme ind i venteværelset.
• Den studerende skal klikke på linket igen for at kommer ind i venteværelset.
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