Veiledning for tilgang til Bergen kommune sitt nye kurssystem for private barnehager og sykehjem tilknyttet Bergen kommune
Lenke til nettsiden: https://www.kslaring.no

Velg Logg inn, og Logg inn via IDPORTEN med din elektroniske ID.

Første gang du kommer inn vil
du få beskjed om å registrere
opplysninger i din bruker profil,

Velg:
Fullfør min personlige
brukerprofil.
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Registrer inn ditt fornavn,
etternavn og e-postadresse.
På Sted kan du skrive navn på
arbeidsstedet.
Velg land.
Velg Fylke=Hordaland og
Kommune=Bergen.
Velg lagre

Du får nå opp et nytt bilde hvor
du skal oppgi arbeidssted og
rolle. Dette er nødvendig for å få
tilgang til påmelding til kurs i
Bergen kommune.
Velg Opprett ny

Jobber du i en privat barnehage,
velger du:
Nivå 0 = Hordaland
Nivå 1 = Bergen kommune
Nivå 2 = Byrådsavd for barnehage,
skole og idrett
Nivå 3 = <navn på din barnehage>
Jobber du i en privat
helseinstitusjon, velger du
Nivå 2 = Byrådsavd for helse og
omsorg
Nivå 3= <navn på ditt sykehjem>
Når du søker frem f.eks. sykehjem
bruk hele navnet f.eks. Bergen
Røde kors, Hospitalet Betanien,

Velg legg til.
Det vil gå en e-post til leder eller
enhetens postmottak.
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Du kan registrere inn flere
arbeidssteder.
Arbeidssted/roller i Bergen
kommune vil automatisk bli lagt
til og oppdatert.
Velg tilbake til Min profil

Ønsker du å endre eller slette
arbeidssted trykk på navnet ditt
oppe til høyre og velg
«endre profil»
Velg i venstremenyen
«Arbeidssteder og jobbroller»
Du kan velge å få på Bergen
kommune sin layout og hjelpetekster. Velg da «Endre profil»
og Foretrukket utseende =
Bergen (BK Læring).
Velg min startside
Søk etter kurs

For spørsmål om kurs, ta
kontakt med kursarrangør.
Har du problem med pålogging,
ta kontakt med kommunens
IKT Helpdesk: 5556 9999
Har du innspill til denne
veiledningen, systemet eller
prosjektet send en epost til:
eli.skytterholm@bergen.kommune.no
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