




Her klikker 
man seg inn i 
visningen av 
nettkurset



Ved å klikke på 
Innholdsmenyen 
kan du bevege deg 
fritt i kurset!

Hvert enkelt element i 
i innholdsmenyen kaller 
vi for leksjoner.

Nå er du kommet inn på
leksjonen vi har kalt
«Hvordan komme 
i gang med kurset».
Her vil du finne 
mye nyttig informasjon.

Ved å klikke her
blar du deg videre
i kurset!



Her kan du 
avslutte 
visningen 
av kurset!

Her velger du fritt 
hvilke aktiviteter / 
Leksjoner du ønsker 
å se nærmere på!



EKSEMPEL PÅ TEMA



Jobb godt 
med disse 

begrepene!
VIKTIG

Her finner du 
forelesnings-

teksten!

I noen temaer 
finner du ekstra 

linker her.



Pensumteksten 
åpnes i egen 

fane

PDF dokument. Her har du mange muligheter: 
Last ned / skriv ut / zoom …etc.



KONTROLLSPØRSMÅL

Hvert tema inneholder kontrollspørsmål.

Her får du et eksempel på hvordan de er bygd opp!



Velger man 
feil svar får 
man velge på 
nytt.

Ved riktig
valg kommer 
det fram en 
forklaring på 
hvorfor det er 
riktig svar!







Hvert tema inneholder
en sjekkliste.

En liten hjelp til 
deltakeren 

«Har jeg vært
gjennom alt?»



OBLIGATORISK TEST

Det er viktig å jobbe godt med kontrollspørsmålene som er knyttet til 
de forskjellige temaene. Er du god på disse vil du være godt forberedt 

på den obligatoriske testen.

Får å få BESTÅTT kreves 80 % riktige svar. 
Du har selvsagt mulighet til å ta den flere ganger. 



KOMMUNIKASJON
inne på kurssidene

GRUPPETRÅDER

Du kan legge inn kommentar i alle 
gruppene du er medlem i.

Alle medlemmene i gruppen kan 
delta/følge med på det som legges inn.

Vår velkomsthilsen vil ligge i 
gruppetråden: 

Offentlighetsloven

Gå gjerne inn på SOSIAL og legg inn en 
liten hilsen i gruppetråden – så får du 
sett hvordan det fungerer.

Twitter / Facebook

Vi har ikke lagt opp til kommunikasjon på 
sosiale medier, da ikke alle er aktive i de 
samme mediene.



PC/MAC – NETTBRETT

Nettkurset er laget på format som passer for 
PC/MAC og NETTBRETT.

Det fungerer å hente fram kurset på mobil – men det er 
ikke like «elegant».
Bilder og tekstplassering flytter noe på seg. 

Vi bruker nyeste versjon av læringsprogrammet 
Didac trainer.



LYKKE TIL
https://learn.didac.no/nettopp

SPØRSMÅL
else@nettopplaering.no / mobil: 988 21 388

https://learn.didac.no/nettopp
mailto:post@nettopplaering.no
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