


Vi benytter 
læringsplattformen 
Didac trainer

Hver deltaker får tilgang til sin 
egen kursside. 
Ved førstegangs pålogging gis 
det informasjon om hvordan vi 
håndterer personopplysningene 
dine i Didac trainer.
Under «Min opplæring» får du 
oversikt over kursene du har 
meldt deg på.



Ved å klikke på
innholdsmenyen
øverst til høyre, kan
du bevege deg fritt i
kurset!

Her ser du noe av informasjonen  
vi gir  om hvordan du kan 
komme i gang med kurset.

Du kan hele tiden gå tilbake for å 
se på tidligere innhold ved å 
bruke innholdsmenyen.



Her kan du avslutte 
visningen av kurset!

Her velger du hvilke 
aktiviteter du ønsker 
å se nærmere på!



EKSEMPEL 
PÅ TEMA

Arkivskolen fikk høsten 2020 
en helt ny «look»!

Det omfatter både pensum, 
kurssider, oppgaver og quiz.



Her finner du 
pensumtekst, filer og 
ikke minst hva du skal ha 
fokus på i temaet!



Pensumteksten og 
andre dokumenter er 
Tilgjengelig som PDF filer.



PDF filene gir deg en 
mulighet til å 

Lagre
Skrive ut
Zoome inn og ut



Vi har forskjellige typer 
oppgaver i kurset.

Her er et eksempel på 
en DRA OG SLIPP 
OPPGAVE



QUIZ

Vi har laget en QUIZ til 
hvert tema.



Det er lagt inn en  
respons / forklaring til 
hvert spørsmål!



SJEKKLISTE

Hvert tema inneholder en 
sjekkliste.

En liten hjelp til deltakeren 

«Har jeg vært gjennom alt?»



ANIMASJONER

• I samarbeid med GAP har vi 
laget en animasjon om 
periodisering til kurset. 

• Kanskje det kommer flere?



INNSENDINGS-
OPPGAVER

• Innsendingsoppgavene ligger 
som egne aktiviteter.

• Filen som inneholder 
besvarelsen legges inn her.

• Nettlærerens kommentarer 
legges inn som vedlegg når 
besvarelsen er vurdert som 
BESTÅTT 



PC/MAC – NETTBRETT 
– (MOBIL)
Nettkurset er laget på format som passer for 
PC/MAC og NETTBRETT.

QUIZ fungerer i tillegg supert på MOBIL. 

Det er mulig å hente fram nettkurset på mobil også, 
men det kan forekomme noe forflytning av bilder og 
tekst. Spesielt på «dra og slipp» oppgavene.

Vi bruker nyeste versjon av læringsprogrammet 
Didac trainer.



FOR MER INFO OG PÅMELDING

http://www.nettopplaering.no/nettkurs/arkivskolen/

SPØRSMÅL
post@nettopplaering.no / tlf: 940 18 200

Håper vi ser deg som
ny deltaker på
ARKIVSKOLEN!

http://www.nettopplaering.no/nettkurs/arkivskolen/
mailto:post@nettopplaering.no
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