Vejledning til Banedanmarks
træningsplatform for sikkerhedspersonale
– www.bane-eksamen.dk
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Banedanmark har lanceret en træningsplatform, hvor sikkerhedspersonale
”gratis” og uden konsekvenser kan træne deres teoretiske viden i sikkerhedsbestemmelser og det for deres funktion relevante uddannelsespensum.
Platformen tilgås via linket www.bane-eksamen.dk.
Platformen indeholder opgavesæt for følgende personalekategorier:
 Lokomotivførere
 Rangerledere
 SR-arbejdsledere
 Trafikledere/stationsbestyrere
I denne vejledning kan du læse, hvordan du får adgang til og bruger træningsplatformen.
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Opret dig som bruger på træningsplatformen www.bane-eksamen.dk
For at benytte træningsportalen skal du oprette dig som bruger. Det
gør du på følgende måde:
1. Klik på ”Opret brugeradgang”
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2. Udfyld felterne i formularen
For Banedanmark-medarbejdere: Vælg ”Banedanmark” i rullemenuen  Skriv din banemailadresse i de to e-mailfelter.
For eksterne personer: Vælg ”Banedanmark entreprenør” i rullemenuen  Skriv virksomhedens
navn i feltet ”Indtast firmanavn” og din mailadresse i de to e-mailfelter.

3. Klik på ”Send”
Når du har sendt formularen, vil du modtage en email med dit brugernavn og password, som du
skal bruge ved login. Bemærk at der for eksterne kan gå op til 48 timer før password virker.
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Sådan bruger du træningsplatformen www.bane-eksamen.dk
1. Log ind med dit brugernavn og password og vælg ”Banedanmark”
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2. Vælg imellem forskellige faner
I menuen øverst på siden vises nu forskellige faner, som du kan vælge imellem. Disse er:

Prøvesæt: Her starter du en træningsseance. Vælg den kompetence og det emne som du vil
træne som vist på billedet nedenfor.

Videovejledning: Her findes forskellige relevante film (bemærk at der ikke findes film for
alle personalekategorier endnu).

Nyheder/FAQ: Her finder du relevante nyheder om platformen. Indholdet på nyhedsfanen
vises også på forsiden ved login.
BEMÆRK
Efterhånden vil der komme ”blandede”
opgavegrupper, således at man ikke
behøver vælge en konkret paragraf
men får et udpluk af opgaver fra alle
paragraffer.
I en periode vil der i visse paragraffer
kunne forekomme opgaver udover
pensum for den valgte kompetence .
Pensum vil løbende blive tilpasset de
forskellige kompetencer.
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Ved Prøvesæt:
1. Vælg om du ønsker hjælp til at løse opgaverne
Når du har valgt et emne, skal du angive, om du ønsker hjælp undervejs.
Svarer du ”Ja”, vil du undervejs få hjælp til at løse opgaverne og få af vide, om dit svar
er rigtigt eller forkert.
Svarer du ”Nej”, får du ingen hjælp undervejs men får naturligvis en slutevaluering med
mulighed for at gennemgå de opgaver, hvor du eventuelt havde fejl.

2. Vælg det antal spørgsmål som du ønsker i opgavesættet som vist herunder
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Forklaring af skærmbillede under Prøvesæt
Her vises antallet af spørgsmål under det
valgte emne. Med pilene kan du bladre
frem og tilbage i spørgsmålene. Husk at
gemme dit svar inden du bladrer

Klik her, når du vil
afslutte din træning

Klik her for at gå
videre til næste
spørgsmål

Marker dit svar i
de gule felter.
Bemærk at der i
nogle opgaver
kan være flere
rigtige svar

Her er det anført, hvor du kan finde det rigtige svar (dog kun hvis du har valgt at få hjælp undervejs). Klik
her og den pågældende paragraf i SR åbnes i et nyt vindue, du kan nu finde svaret under det anførte punkt
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Evaluering af dine svar
Evaluering af dine svar undervejs i prøvesættet
Hvis du har du sagt ”Ja” til hjælp undervejs i løsningen af opgaverne, vil systemet
som vist herunder efter hver opgave fortælle dig om svaret er rigtigt eller forkert.

Vælg ”Gentag opgave” eller ”Næste opgave” når du vil fortsætte træningen.
Når du er igennem alle opgaver, vælger du ”Aflever prøvesæt”.
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Evaluering af dine svar
Slutevaluering af dine svar efter aflevering af prøvesæt
Når du har afleveret dit prøvesæt, vil systemet give dig mulighed for at gennemgå
de opgaver, som du eventuelt har svaret forkert på. Du vil få et billede som vist
herunder - hvis du kliker på linket ud for det enkelte opgavenummer, vil den
pågældende opgave blive gennemgået.
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Vi hører meget gerne fra dig
Vi håber, at du vil finde vores træningsplatform nyttig og nem at
bruge. Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du meget
velkommen til at kontakte os på fv@bane.dk – også gerne med
faglige spørgsmål.
God fornøjelse med din træning!
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