
 
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 ved å 

trykke den blå knappen merket «Logg inn via Id-porten», for eksempel med BankID på mobil. 

 

Følg instruksjonene på skjermen… 

  

… og på telefonen. 

 

  

https://kslaring.no/


1. Fyll ut feltene Fornavn, Etternavn og E-postadresse – trykk Oppdater 

profilen 
Velkommen! 

Fyll ut feltene Fornavn, Etternavn og E-postadresse med e-postadressen du har på jobben. E-

postadressen på jobben er viktig, slik at varsler fra kursansvarlige for kompetansetiltak i KS Læring 

kan sendes til e-postadressen du har på jobben. 

Hopp over de andre feltene nå, og trykk den blå knappen Oppdater profilen nederst på siden. Dette 

er for å sikre at profilen din blir opprettet riktig. 

 

  



2. KS Læring retningslinjer vises – les, og trykk Neste 

 

  



3. Godta KS Læring retningslinjer – sett hake i boksen foran «Jeg godtar KS 

Læring retningslinjer» og trykk Neste 

 

  



4. Nå er profilen opprettet og vi fikser vi advarslene 

 

Mangler organisasjon 

 

Feltet Organisasjon i profilen din må inneholde for eksempel din kommune eller din fylkekommune, 

slik at kompetansetiltak fra din arbeidsgiver vises når organisasjonsfilteret er aktivt. Dette kalles ofte 

også for kommunefilteret, fordi kommunevåpenet eller fylkeskommunevåpenet ditt vises på 

navigasjonslinjen når dette er valgt i feltet Organisasjon. 

Mangler stilling 

 

Feltet Mine stillinger i profilen din må inneholde en plassering i et organisasjonstre og et stillingsnavn 

for å knytte deg til den stillingen. Når du har valgt plassering i organisasjonstreet, må du huske å fylle 

ut stillingsnavnet manuelt før du lagrer. Hvis stillingsnavnet du begynner å skrive dukker opp mens 

du skriver, kan du klikke på dette og velge det før du lagrer.  



5. Eksempel: KS som organisasjon, KS FID Digitale fellestjenester som 

plassering i organisasjonstreet, og Produktsjef som stillingsnavn

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

Obs, glemte å legge inn stillingsnavnet – Ugyldig parameterverdi oppdaget vises. La så til Produktsjef. 

 



Nå er begge advarslene borte!  

Ved å klikke på organisasjonsfilteret – her vist med en liten KS-logo, så avgrenses antall treff i 

katalogen til hva KS tilbyr. De fleste i KS Læring vil nok se sitt kommune- eller fylkeskommunevåpen 

på organisasjonsfilteret, og ved å trykke på kommunevåpenet avgrenses katalogen til hva kommunen 

tilbyr. 

 

Når jeg vil endre min profil, kan jeg klikke på navnet mitt oppe til høyre og trykke Profil. 

 

Fra samme sted kan jeg også logge ut. 

  



 

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

 

7. Trykk knappen den store KS-logoen oppe til venstre for å vise alle 

kompetansetiltak og fjerne alle filtere 

 

 

 

 



8. Bruk filtrene til venstre for avgrense antall treff 
Du kan avgrense antall treff med filtrene til venstre etter 

 Datoområde 

 Kursformat 

 Målgruppe 

 Tema  

 FNs bærekraftmål 

 Tilbyder 

 Lisens 

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. Trykk til slutt på kurset. 



 

 

 

9. Trykk knappen Gå til kurset 

Kursammendraget vises 

 

  



7. Trykk knappen Meld meg på 

 

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

påmelding.

 



  



10. Ved senere innlogginger 

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

bilde i profilen er det lettere å se egne innlegg i forum, og andre kan kjenne deg igjen når dere 

treffes. 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. 

 

 

 

11. 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 chat tilgjengelig nederst på superbrukers «Min startside» 

o telefon 24 13 28 51  

mailto:kslaring@ks.no

