Vejledning før, under og efter afholdelsen af en fritidssejler prøve
Denne vejledning er lavet for at hjælpe skoler og censorer når der skal
afholdes prøver i duelighed eller speedbåd under bemyndigelse af Dansk
Sejlunion.
Vejledningen er delt op i to sider. På den første side finder du generel
information om vejledningen. På side to finder du selve vejledningen, med de
opgaver der er for skole og censor undervejs.
Det anbefales at downloade vejledningen til din computer.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Steen Wintlev-Jensen på tlf.
88207022 eller mail swj@sejlsport.dk.
Som censor er det en god ide at have dit
medlemsnummer og Nem-ID klar inden du
går i gang. Du finder dit medlemsnummer ved at logge ind på mit.sejlsport.dk.
Når du er logget ind vil dit 6 cifrede nummer stå oppe i højre hjørne, ved siden
af dit navn.
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Vejledning
1.

Finde censor på sejlsport.dk (Skole)

2.

Lave aftale med censor senest 14 dage før prøvens afholdelse
(Skole)

3.

Anmelde prøve til Dansk Sejlunion (Censor)
a. Prøven skal anmeldes til Dansk Sejlunion senest 14 dage før du vil
afholde prøven.

4.

Hente excel-ark (Skole)
a. Klik her for at hente ark til praktisk duelighed
b. Klik her for at hente ark til teoretisk duelighed
c. Klik her for at hente ark til speedbåd

5.

Vejledning til elever om indhentning af prøvedata (Skole)
a. Denne vejledning kan sendes ud til eleverne (Skole)

6.

Indtaste personlige- og prøvedata på elever i excel-ark (Skole)

7.

Sende excel-ark til censor (Skole)

8.

Printe excel-ark fra skole/uddannelsesudbyder (Censor)

9.

Afholde prøve (Censor)

10.

Kræve penge fra elever (Skole)

11.

Udfylde excel-ark med bestået prøver (Censor)

12.

Indberette prøveresultat på hver enkelte elev til SFS via. Den
Digitale Indberetningsblanket. Du finder vejledning til dette her.
(Censor)
a. I forbindelse med at du sender arket til Dansk Sejlunion vil du også
blive bedt om at betale for de beståede prøver.

13.

Sende excel-ark med personlige- og prøvedata til Dansk Sejlunion
(Censor)

14.

Evaluere prøve (Censor)
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