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Examinationer som är öppna för 
anmälan visas under rubriken 
Aktuella men också under ”Att göra” 
på startsidan i Mitt Kau > se nästa 
bild i presentationen



”Att göra” i Mitt Kau

Examinationer visas för studenten 
under ”Att göra” under 
anmälningsperioden. 

Det skickas inte ut något mail till 
studenten om att anmälan till 
examination är öppen. Examination 
visas under ”Att göra” för inloggad 
student i Mitt Kau. 

Klick på ”TILL ANMÄLAN” leder till 
delen ”Examination” och aktuellt 
examinationskort visas i utfällt läge. 
> se nästa sida



Klick på ” ANMÄL”



Status ändrad från ”Ej anmäld” till Anmäld”

Anonymiseringskod tilldelad

Examination visas i Mitt Kau t.o.m. passerat examinationsdatum. 
Student kan därmed hitta t.ex. lokal och anonymiseringskod tills examination har ägt rum.  

Möjlighet att avanmäla



Att göra-listan är uppdaterad och 
examinationen som studenten anmält 
sig till visas inte längre. 



VÄLJA ORT
Student har möjlighet att välja ort (salstentamen på annan ort än Karlstad) i Mitt Kau om: 
• student är registrerad på kurstillfälle som ges på distans
• platser på distansort har bokats för Examination i TentaAdmin3

Mitt Kau



Tid visas både för 
examination i Karlstad och 
för annan ort. 

Klick på ” ANMÄL”

I detta exempel är examinationen inte 
anonym och raden 
”ANONYMISERINGSKOD” visas därför inte



Klick på VÄLJ

På sidan www.kau.se/distanstentamen (se Läs mer här i rutan)
kan du hitta mer information om vad som gäller på annan ort.

Här finns en lista över våra lärcentra, där du via länk till respektive 
lärcentrum hittar uppgifter för att göra tentamensanmälan i god tid 
för att bättre säkerställa att få plats på önskad ort.

I vissa fall är det via en sådan anmälan du får mailbekräftelse med 
praktisk information inför din tentamen. Kontaktuppgifter finns om 
du har frågor om sådant som du inte kan hitta information om. 

Se alltid till att ha dina kontaktuppgifter uppdaterade i Mitt Kau 
så vi och lärcentra kan nå dig med viktig information.



Ort är nu vald och tid för examination 
visas endast för annan ort. 

Lokal visas inte när 
distansort har valts



BOKA ANPASSNING
Möjlighet att boka anpassning i Mitt Kau finns för:
• Studenter som har beviljad anpassning inom riktat pedagogiskt stöd

Mitt Kau



Information om att boka anpassning visas 
endast för studenter som har beviljad 
anpassning inom riktat pedagogiskt stöd. 



När student har anmält sig till examination av 
typen Tentamen eller Digital tentamen 
(examinationstyper i Ladok) har studenten 
möjlighet att boka anpassning. 
När studenten har anmält sig skickas sms 
och mail till studenten om att komplettera sin 
anmälan. 



Här visas de anpassningar som studenten är 
beviljad. 
Möjlighet finns också att skicka ett 
meddelande till tentamenssamordningen. 

Klick på boka



Studenten kan se att anpassning är 
bokad.
Vid klick på ”VISA” kan studenten se 
information om sin bokning. 



När bokningen är behandlad av 
tentamensamordningen visas status 
”Behandlad” i Mitt Kau och studenten 
kan se den/de anpassningar som 
beviljats. 
Studenten får också sms och mail med 
information om att bokningen är 
behandlad.



Student är beviljad någon form av 
anpassning men inte för denna examination. 

Klick på VISA



Möjlighet att boka anpassning finns tom sista 
anmälningsdag till examination. 

Klick på VISA



För examinationstyperna Hemtentamen och Övrigt examinationstillfälle::
• Ort eller Lokal visas inte. 
• Anpassning kan inte bokas via Mitt Kau.




