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Administrasjon av kurs og kurstilbud 

Generelt 

Dette kapittelet vil ta for seg registrering og vedlikehold av kurs registrene. Det forutsetter at 
grunnregistrene er ferdig registrert og klar til bruk. 
Når det gjelder registrering av kurs har vi følgende nivå inndelinger. 

1. Type kurs (grunnregister) 
2. Kurs 
3. Kurstilbud 

 
Type kurs, som er det første nivået, er en beskrivelse for hva slags type kurs dette er, f.eks. 
Norsk og samfunnskunnskap, Grunnskole, tilleggskurs osv. Man kan definere så mange type 
kurs man selv ønsker. 
 
Kurs er andre nivå, her skal man skrive navn på kurset, samt definere av hvilken type kurs 
dette er, f.eks. Samfunnskunnskap, Norsk Spor 1, Norsk Spor 2, Data osv… 
 
Kurstilbud er tredje og siste nivå. Man tar utgangspunkt i et kurs og legger inn et kurstilbud 
på dette kurset. Det skal da registreres inn tidspunkt, hvilken lærer som skal holde dette 
kurset, hvilket rom det skal holdes på osv. Man må også opprette det som vi har kalt en 
ukeplan på kurset. Kort fortalt er kursplanen til kurset en timeplan som viser hvilke dager 
kurset går, hvilke tidspunkt denne dag, samt lærer, rom osv.  

Kurs 

Type kurs er lagt inn i grunnregister Opplæring|Type kurs. 
Nå skal vi definere selve kurset. 
Åpnes ved å velge følgende i menyen: Vis | Opplæring | Kurs. 
 

 
 

Liste over alle definerte og aktive/gyldige kurs hos dere vises i listen øverst.  
Nederst vises personer som er lagt inn på venteliste / ønsker dette kurset vises for 
markert/valgt kurs i listen.  
Knappen ”Nytt kurs” til høyre lar deg registrere et nytt kurs. 
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Knappene ”Redigere” eller ”Slett kurs” lar deg henholdsvis redigere/endre et eksisterende 
kurs eller slette et kurs dersom det ikke er opprettet kurstilbud for dette kurset. Sletting kan 
være aktuelt dersom kurs feilregistreres. Dersom du ønsker å fjerne et tidligere kurs fra listen, 
bør du fjerne haken for aktiv for dette kurset vha Rediger-knappen. 
 

Nytt kurs 
 

 
 
Vinduet har følgende felt: 

 Kursid, intern programteller som programmet selv oppdaterer. Vises kun for å forenkle 
evt. brukerstøtte. 

 Kursnavn, nødvendig felt. 
 Type kurs, nødvendig felt. Velges fra nedtrekksliste som inneholder det som er lagt 

inn på grunnregister Type kurs. 
 SSB kategori, hvilken kategori skal dette kurset regnes med under i SSB statistikken 

for introduksjonsdeltakere. Blank betyr at kurset ikke skal rapporteres som tiltak til 
SSB. 

 Norsk/Samf.kunnskap, nødvendig felt.  Her velger man hvilke kurs der timene skal 
summeres som henholdsvis norsk og samf.kunnskap. Dette virker inn på timetellingen 
for obligatorisk og behovsprøvet utdanning.  Valget ’Annet’ betyr at kurset ikke 
påvirker timetellingen. 

 Dette kurset er aktivt. Her kan man sette et kurs inaktivt dersom det ikke lenger skal 
benyttes. Ved opprettelse av nye kurstilbud, kan man kun velge mellom kurs som er 
aktive. 

 Klikk Ok for å lagre, Avbryt dersom kurset ikke skal lagres likevel. 
 Etter lagring av nytt kurs vil knappen ”Lagre og Vis kursgrupper” la deg velge å legge 

inn hvilke(n) kursgruppe(r) dette kurset skal inngå i. Aktuelt for grunnskole-
undervisning.  

 

Redigere kurs 
Marker ønsket kurs du vil redigere (endre på) og velge knappen ”Redigere” for å åpne vindu 
for redigering. Feltene er de samme som for nytt kurs, se ovenfor. 
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Slett kurs 
Marker ønsket kurs du vil slette velg knappen ”Slett kurs”. Du får slettet kun kurs som det 
ikke er opprettet kurstilbud på.  
Dersom et kurs ikke skal tilbys lenger ved at det ikke skal kunne opprettes nye kurstilbud for 
dette kurset, velge knappen ”Redigere” og fjern avhaking for ”Dette kurset er aktivt” ved å 
klikke i ruten. Da beholder vi kurset med historiske opplysninger over hvem som en gang har 
deltatt på dette kurset, men vi får ikke opprettet nye kurstilbud.  
 

Venteliste funksjon 
Nederst i skjemaet er en liste hvor man kan legge inn personer som ønsker dette kurset. Det 
finnes en venteliste som dette til hvert kurs.  
For å legge til personer i ventelisten skal man høyreklikke på personens navn i navigator, 
holde knappen nede og dra samtidig musepeker over i listen. Når man så har dratt denne 
personen inn i ventelisten og slipper museknappen, vil den valgte personen bli lagt inn i 
listen. 
Denne venteliste funksjonen skal brukes når oppstart tidspunkt for kurset ikke er kjent, eller at 
personen enda ikke er klar til å starte på et kurstilbud. 
Det er ingen begrensning på hvor mange personer man kan legge inn på ventelisten, men 
samme person kan bare legges til en gang på et bestemt kurs. 
Det er mulig å fjerne en person fra listen ved å velge den aktuelle personen i ventelisten og 
klikk på knappen ”Fjern fra listen”. 
Du kan også endre venteliste fra dato for en person, for å ha en mest mulig oppdatert 
venteliste sortert på «ventetid». 
Antall på venteliste vises nede til venstre for selve ventelisten. 
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Oppretting og behandling av kurstilbud 

Velg følgende i menyen: Vis | Opplæring | Kurstilbud 

 
 
Menyvalget åpner første vindu i en veiviser for håndtering av kurstilbud.  
 
Du får følgende valgmuligheter for hva du ønsker å gjøre: 

 Endre et eksisterende kurstilbud. 
Dette valget benyttes når timeplanen for kurstilbudet allerede er opprettet, og du ønsker å 
gjøre endringer i timeplanen. 

 Opprette nytt kurstilbud. 
Benyttes når timeplan for helt nytt kurstilbud skal opprettes. 

 Kopiere et kurstilbud fra tidligere semester. 
Dersom dere har noenlunde lik timeplan i kommende semester som i forrige, vil du spare 
mye arbeid med å kopiere kurstilbud fra forrige semester. 
Etter at du har kopiert kan du evt. velge alternativ 1 for å gjøre justeringer i det eksisterende 
(nylig kopierte) kurstilbudet. 

 Slette et kurstilbud. 
Benyttes dersom kurstilbudet ikke skal tilbys i kommende semester ( har kopiert fra forrige 
semester eller feilregistrert).  
NB!! Ikke slett et kurstilbud som har startet opp, men av en eller annen grunn ikke skal 
fortsette lenger. Da velger du alt.1 Endre eksisterende kurstilbud og legger inn en sluttdato 
tidligere enn opprinnelig planlagt. 
 

 
 
Vi velger opprette nytt kurstilbud…. 
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 Kurs: Velg fra nedtrekksmeny for hvilket kurs du nå skal lage et kurstilbud. 
NB!! Vi anbefaler å ta vekk avhaking for ”Dette kurset er aktiv” i menyvalget 
Vis|Opplæring|Kurs dersom dere i denne nedtrekksmenyen ser en lang liste med kurs som 
ikke lenger er aktuelle hos dere. Ta bort avhakingen for hvert av kursene som ikke er aktive 
lenger. 

 Kurskode: Skriv inn en beskrivende kurskode, kan være lurt å ta med forkortelser for kurset 
og for hvilket semester. (No3=Norsk nivå 3 og H09=Høst2009). Nødvendig felt. 

 Trinn: Velg evt. fra nedtrekksmenyen fra hvilket trinn kurset er beregnet for 
 Kursgruppe: Velg evt. fra nedtrekksmeny dersom kurset skal knyttes til en definert 

kursgruppe. Kan være mest aktuelt for grunnskole-kurs. 
 Semester: Velg fra nedtrekksmenyen hvilket semester kurstilbudet tilbys 
 Periode: Periode for semester foreslås som standardverdi, dere må justere iht aktuelle 

datoer for dette kurstilbudet 
 Skolerute: Velg fra nedtrekksmenyen hvilken skolerute kurset skal knyttes til. Advarsel vil 

komme ved lagring dersom dette ikke er fylt ut – men det er ikke et krav til utfylling 
 Kurstid: Fritekst for å skrive inn når kurstilbudet tilbys 
 Ukedager: Fritekst for å skrive inn hvilke ukedager kurstilbudet tilbys. Kan skrive Alle dersom 

kurstilbudet skal gå hver dag. 
 Fra-Til kl.: Klokkeslett som vil foreslås i timeplanen. Kan justeres senere i veiviseren for den 

enkelte dag. Nødvendig felt. 
 Antall timer: Skriv inn antall skoletimer kurstilbudet tilbys. Nødvendig felt. 
 Lærer 1: Velg fra nedtrekksmenyen hvilken lærer som skal ha dette kurstilbudet 
 Lærer 2: Velg fra nedtrekksmenyen dersom kurstilbudet har 2 lærer tilknyttet 
 Rom: Velg fra nedtrekksmenyen hvilket rom kurstilbudet skal benytte. 

Både lærer og rom benyttes når timeplanen opprettes. 
 
Klikk Neste… 
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 Ukedag: Velg fra nedtrekksmeny hvilken ukedag kurstilbudet skal gå. Legg inn en linje for 
hver ukedag 

 Periode fra – til : Henter informasjon fra forrige vindu. Anbefaler at du går tilbake til forrige 
vindu og endrer der om denne skal endres. 

 Uker: Alle er standardverdi. Kan velge fra nedtrekksmeny om kurstilbudet skal gå bare 
partallsuker eller oddetallsuker, dvs annenhver uke. 

 Fra – Til kl.: Henter informasjon fra forrige vindu, men her kan du endre tidspunkt for en 
ukedag dersom det ikke går på samme tidspunkt alle dagene. 

 Timer: Henter informasjon fra forrige vindu, men kan endres for en ukedag dersom kurset 
har annet kl.slett på noen av dagene. 

 Totalt: Beregner antall timer totalt for hver av dagene innenfor valgt periode. Antall timer 
totalt for alle dagene vises nederst i vinduet. 

 Knappen ”Endre rom/lærer”: Benytt denne dersom du trenger å endre lærer på en av 
dagene eller rom på en av dagene. Marker linjen du skal endre og trykk på knappen. 

 
NB!! Legg merke til at ved endring av rom/lærer får dere anledning til å legge inn mer en 2 
lærer på et kurstilbud. Må endres for alle dagene dersom de skal være like. 

 Knappene ”Legg til ny linje” og ”Fjern valgt linje” lar deg legge til ny (ny ukedag) og fjerner 
dersom du har feilregistrert en linje (ukedag). 

 
Klikk Neste… 
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 Får oppsummeringsvindu for det nye kurstilbudet. Kan velge Avbryt for å avbryte slik at 
ingenting blir lagret, Forrige for å gå tilbake å endre eller Utfør for å opprette kurstilbudet 
med den informasjonen som er lagt inn i de tidligere vinduene i veiviseren. 
 

Administrasjon av deltakere 
I dette kapittelet vil vi blant annet se på hvordan man enklest kan administrere deltakere 
underveis i semesteret.  
 
For å få bedre oversikt kan en velge 2 ulike visninger i Voksenopplæring: 

1. Personvisning som er mest aktuell å benytte ved nye elever og saksbehandling av 
disse 

2. Timeplanvisning som er mest aktuell å benytte for administrasjon av hver enkelt sin 
timeplan underveis i semesteret 

 
Dere skifter visning ved å klikke på knappen helt til venstre i knapperaden. 
Programmet husker den visningen dere benyttet sist, slik at når dere logger på neste dag vil 
samme visning framkomme. 
 


