Brukermanual: LIS
Gjennom utdanningsløpet vil LIS veksle mellom ulike utplasseringssteder. Blant annet skal
LIS ut i kommune. Denne manualen vil fungere som et oppslagsverk for hvordan man skal
gå frem for å utføre spesifikke oppgaver i kompetanseportalen.
Som LIS-bruker i kompetanseportalen, kan du se på læringsmålene i dine tildelte
kompetanseplaner. I denne manualen gis en stegvis innføring i hvordan en skal fylle ut
læringsaktiviteter i læringsmålene.
Oversikt:
-

Hvor finner jeg mine kompetanseplaner?
Hvordan fyller jeg ut læringsaktiviteter?
Hvordan legge til kommentarer og filvedlegg på læringsmålene
Hvordan sende læringsmål til godkjenning
Bytte av arbeidssted
Hvilke digitale enheter kan jeg anvende for å utføre de ovennevnte funksjonene både på
desktop og app

1. Lokalisere kompetanseplaner:
Ved innlogging vil du møte en side med sammendrag av dine data.
Dine tildelte kompetanseplaner kan åpnes fra stedene der pilene peker.

2. Fylle ut læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene består gjerne av sjekklister. Sjekkpunktene i listen må alle fullføres før
kravet kan markeres som innfridd.

3. Hvordan sende læringsmål til godkjenning

Etter å ha fullført sjekklisten, setter du dato for fullføring og trykker på “Marker som innfridd”.

4. Bytte av arbeidssted

Utdanningsløpet for LIS innebærer utplassering ved forskjellige lokasjoner. Følgelig vil
læringsmål innfris på ulike steder. Synkronisering av læringsmål og tilhørende aktiviteter
sørger for at du som LIS beholder og bærer med deg din dokumenterte kompetanse ved
bytte av arbeidssted. Læringsaktivitetene kan være forskjellige ved de ulike lokasjonene.
I din kompetanseplan vil du derfor få oversikt over aktiviteter ved nytt og tidligere
arbeidssted. Den automatiske synkroniseringen sikrer korrekt status. Det vil se ut som på
bildene under:

5. Hvilke digitale enheter kan anvendes?

Ettersom utdanningen krever at LIS stasjoneres
ved ulike lokasjoner, vil kanskje noen aktiviteter
utføres ute i felt, mens andre krav er mer
stasjonære.
Uansett om opplæringsformen er en dynamisk
eller stasjonær øvelse, kan du trygt være sikker
på at registrering av aktiviteter og krav fungerer
like godt via laptop, smarttelefon og nettbrett.

Dossier-applikasjonen for mobil og nettbrett er tilgjengelig i AppStore og GooglePlay.
Fungerer like godt på Apple som på Android.

