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Veileder til e- læringskurset
«Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med
utviklingshemming».
 Kurset er et e-læringskurs for medarbeidere som skal arbeide med mennesker med
utviklingshemming. Målgruppen er ufaglærte/nyansatte. Kurset består av 7 moduler
med en test tilknyttet hver modul. Når medarbeideren har fullført alle modulene med
tilhørende test kan de skrive ut et kursbevis. Målet med kurset er en
kompetanseheving og en grunnleggende opplæring for nyansatte/ufaglærte til denne
brukergruppen. Det tar ca. 2,5 time å gjennomføre hele kurset.
 Kurset ligger på KS læring, medarbeider som skal ta kurset må logge seg inn via
IDPORTEN; enten med MinID eller Bankid. Ved innlogging med MinID, må
brukeren huske fødsels- og personnummer samt en personlig kode, MinID koden blir
så sendt på SMS.
 Her er link til innlogging på KS læring:
 Trykk på/kopier link for å komme til KS læring:
https://kurs.kommit.no/auth/saml/login.php

 Du finner kurset ved å følge punktene under:
o Logg inn på KS læring
o Finn kurs og dokumentasjon
o Helse og velferd
o Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming.

 Når kurset tas fra kommunale PC`er kan det være begrensninger på nettilgangen. Hvis
du opplever problemer med å få startet kurset kan det hende man må laste ned ny
nettleser, dette er gratis og helt trygt i forhold til virus osv. I noen kommuner så er det

IT som må installere ny nettleser, kontakt derfor IT om du ikke får lastet ned selv.
Under er to nettlesere som mest sannsynlig vil godta at man kjører kurset:

 For nedlastning av Google Chrome trykk på/ kopier link og følg anvisning:
https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=no

 For nedlastning av Firefox trykk på/kopier link og følg anvisning:
https://www.mozilla.org/nb-NO/firefox/new/

 Kurset kan også kjøres fra Ipad, men egner seg dårlig fra mobil på grunn av størrelsen
på filmene som er i kurset.
 Ved spørsmål kontakt prosjektleder Ida Eide Johansen, hverdager fra kl.09.00 -15.00:
o Tlf: 99423040
o Mail: ida.eide.johansen@sandefjord.kommune.no

Lykke til!
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