
 

KS Læring - fra første innlogging til 

ferdig påmeldt 

  



0. Besøk KS Læring og logg inn 
Besøk https://kslaring.no/ , trykk «Logg inn» oppe i høyre hjørne og logg inn via ID-porten, for 

eksempel med BankID på mobil. 

 

Følg instruksjonene på skjermen… 

 

… og på telefonen. 

 

  

https://kslaring.no/


1. Fyll ut og trykk knappen Lagre og søk etter kurs 
Dette gjelder kun første gang man logger inn på KS-Læring. 

 

  



2. Basert på kommunen du valgte vises nå treff hos denne kommunen 

 

3. Trykk knappen Fjern filtre for å vise alle kompetansetiltak 

 

 

 

 

 
 



4. Bruk filtrene til venstre for avgrense antall treff 
Når du har avgrenset antall treff med filtrene til venstre, kan du ved behov bytte fra kortvisning til 

listevisning. I listevisning kan du klikke på kolonnene for å sortere. For å sortere etter dato, klikk på 

Dato, vil du ha datoene i motsatt rekkefølge, klikk på Dato en gang til. 

 

 

5. Avgrenset tilbudet fra tilbyder 
Vi ønsker å finne kurset «Forum for KS Læring». Avgrens tilbudet fra KS til «Forum for KS Læring» ved 

søke eller bruke filtrene (som er brukt i eksemplet under). Trykk til slutt på kurset. 

 

 

 



6. Trykk knappen Gå til kurset 

Kurssammendraget vises 

 

7. Trykk knappen Gå til påmelding 

Kursets forside med flere detaljer vises, du kan velge å gå til påmelding. 

 

 

 



8. Trykk Meld meg på for å melde deg på 
 

 

Du kommer nå inn kompetansetiltaket. Du skal motta et epostvarsel ved 

påmelding.

 



  



9. Ved senere innlogginger 

Trykk på navnet ditt oppe til høyre og velg Min startside for å komme til Min startside. 

Kompetansetiltaket vises i listen Oversikt over mine kurs neste gang du logger inn i KS Læring. Trykk 

på kursnavnet for å gå inn i kompetansetiltaket igjen. 

 

 

 

10. Hjelp 
Hjelp er tilgjengelig for deltaker via 

 Kursansvarlig angitt på kursets forside. 

 KS Læring > Hjelp > Brukerveiledninger 

 KS Læring > Hjelp > Vanlige spørsmål 

Hjelp er tilgjengelig for kommunens superbruker via 

 Kursansvarlig angitt på kursets forside. 

 KS Læring > Hjelp > Brukerveiledninger 

 KS Læring > Hjelp > Vanlige spørsmål. 

 KS Læring-brukerstøtte mandag til fredag kl. 08:00-16:00 via  

o kslaring@ks.no  

o Nettprat tilgjengelig nederst på superbrukers «Min startside» 

o Telefon 24 13 28 51  

mailto:kslaring@ks.no

