ENKEL VEILEDNING
FOR Å KOMME IGANG

1. For innlogging: (gjelder både faglig leder og lærling) Skriv inn epost eller
mobilnummer i rubrikk for brukernavn. Forutsetter at man på forhånd har fått
tilgang. Trykk så på "send meg nytt passord" Engangs-passord blir da tilsendt
omgående. Når du logger inn med dette må du bytte til eget passord før du
kommer i gang.
2. Punkt 2-4 gjelder for faglig leder. Når du har kommet inn trykker du på L
(læreplaner) Hvis du har laget læreplan fra før og bare skal legge til lærling, går
du til pkt. 3.
Hvis du skal opprette læreplan, velger du delte læreplaner og trykker så på det
utdanningsprogrammet du ønsker.
Hvis du f.eks ønsker tømrerfaget trykker du på "bygg og anleggsteknikk" og
deretter "Tømrerfaget VG3 BFK" Trykk så på "lag en kopi" og gi planen det
navnet du ønsker.
3 Trykk deretter på L (læreplaner) og du får da opp læreplanen med det navnet du
har valgt. Trykk så på "vis elever/lærlinger" Trykk deretter på legg til
"elev/lærling" og skriv inn fornavnet på lærlingen. Hvis det ikke kommer opp
noen navn kan du legge til @ etter fornavnet. Trykk så på det navnet du skal ha
og velg "lagre"
4 På høyre side i forhold til lærlingens læreplan kan du trykke på "tannhjulet" Da
kan du legge til flere veiledere hvis de har fått tilgang.
5 Lærlingen kan nå logge seg inn (se første punkt) og starte med vurdering og
dokumentasjon av opplæringen. Hvis du trykker på kompetansemålet vil du få
detaljerte konkretiseringer og nivåer. Du kan legge til kommentarer og
bilder(filer)
6 Hver gang det er gjort en vurdering enten av veileder eller lærling, vil dette
fremkomme med rødt tegn hos den andre. Dette er for at det skal være enkelt å
se det som er forandret, slik at man ikke må gå igjennom alt. Du bekrefter ved å
trykke på det røde tegnet, det vil da gå over til grønt eller blått (avhengig om
det er faglig leder eller lærling)
7 Hvis det er behov for å endre epost, mobilnummer osv, gjøres dette ved å
trykke på navnet sitt øverst i bildet etter at man har logget seg inn. Der kan
dette redigeres.

O Grønn = lærling O Blå = veileder
10.10.13 AH

◊ Rød = varsling (har vært en endring)

