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Innledning
I Webcadet blir kadettens oppgaver å:
✓ Registrere seg i webcadet.
✓ Opprette skipsperioder, og legge inn antall timer kadetten har jobbet i perioden (inkl
overtid).
✓ Legge til skip, instruktør og evt assessor.
✓ Legge inn data på skipsfamiliarisering.
✓ Besvare spørsmål inne på loggen.

Krav til instruktør:
Kompetansesertifikat på samme nivå eller høyere enn det sertifikatet kadetten skal søke på
etter endt kadett tid.

Krav til assessor:
Kompetansesertifikat på ledelses nivå og utstedt assessorsertifikat fra Sjøfartsdirektoratet.

Innlogging
Innlogging skjer på https://webcadet.no/
Det er også mulig å logge seg inn via vår nettside www.maropp.no

Kadetten registrerer seg første gang ved å klikke på «Registrer deg som kadett»

Dashbord

✓ Kadetten kan ved å klikke på sitt navn, gå inn og endre på passord og personalia.
Viktig å holde denne siden oppdatert.
✓ Her ser kadetten nedtellingen av kadettiden.
✓ Her går kadetten inn og gjennomfører oppgaver
✓ Oppretter «Ny fartstid»
✓ Helt øverst på siden kan kadetten velge språk (norsk/engelsk)
Besvarelser som kadetten legger inn endrer ikke språk, men forblir på det språket
som kadetten legger inn.

Opprett «Ny fartstid»

✓ Legg inn skipet du skal seile på.
✓ «Huk» av hvis du er sommerkadett
✓ Legg inn dato du kom om bord og dato du reiser hjem. NB! Begge datoer legges inn.
Skulle det bli endring på fartstidsperioden, så kan den endres ved å gå på
fartstidsperioden.

NB! Hvis du ikke finner fartøyet, så kontakter du rederiet.

Legg til instruktør

✓ Her legger du inn instruktør. Instruktøren kobles opp til fartstidsperioden, og har kun
mulighet i skipsperioden å godkjenne oppgaver og skipsfamiliarisering.
✓ Instruktør må legges inn for hver tur.

Hvis du ikke finner instruktørens navn, må du kontakte rederiet.

Legg til assessor

✓ Her legger du til assessor. Assessor er ikke tilknyttet noe fartstid periode.
Sett startdato og sluttdato for hvor lenge du ønsker å ha ham som assessor.
F.eks så kan du sette assessorrelasjon for kun en tur, eller hele kadettiden.

PS! Assessor skal møte kadetten ved en assessment

Skipsfamiliarisering

✓ Legge inn data på skipsfamiliariseringen. Dette må gjennomføres for hvert nytt skip kadetten
skal seile på.
Neste gang kadetten kommer om bord vil godkjenningen skje automatisk.
NB! Denne skal godkjennes av instruktør i skipsperioden

✓ Kadetten besvarer spørsmålene om skipet.
✓ Her kan kadetten se besvarelsen.

Timeregistrering

✓ Her registrerer kadetten antall timer han/hun har jobbet i skipsperioden.
✓ Overtid kan også legges med i det totale antallet med timer.
✓ Time antallet legges inn i slutten av skipsperioden, og før rederiet godkjenne fartstiden.

Besvar oppgaver

✓ Kadetten besvarer spørsmål/oppgaver her.
✓ Oppgaver som er godkjent av instruktør.
✓ Oppgaver som venter på godkjenning av instruktør.
✓ Oppgaver signert av assessor.
✓ Oppgaver som venter på signatur av assessor.

✓ Her åpner kadetten spørsmål oversikten. (Klikk på pil til venstre)
✓ Kadetten besvarer ved å klikke på «Legg til svar» i neste blide.

✓ Besvare spørsmålet her.
✓ Her er det også mulighet for kadetten å legge til filer. (Obs! Filstørrelsen)
✓ Husk å klikke «Lagre» etter at du er ferdig med besvarelsen.
Ønsker du å legge til mer besvarelse senere, er det mulig helt frem til instruktør godkjenner
kompetansemålet.

NB! Når kadetten er ferdig med alle spørsmål på hvert kompetansemål, vil disse gå automatisk
over til instruktør for godkjenning.

