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Innledning
I Webcadet blir instruktørens oppgaver å:
 Kvittere ut at han er instruktør for kadett
 Kvittere ut skipsfamiliariseringen for kadetten
 Kvittere ut kompetansemål som kadetten har gjennomført og mestrer

NB!
‐

Instruktør er kun tilknyttet kadetten i skipsperioden, som gjør at det er kun da
instruktør kan godkjenne oppgaver og skipsfamiliariseringen.

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

NB! Når du logger deg inn som bruker for første gang, klikker du «Glemt passord», og velger
å få tilsendt passord på e‐post.
Det er din personlige epostadresse som skal brukes.

Dashbord

I det du logger deg inn vil du få opp et slikt bilde.

I menyen til venstre vil du finne:
‐ «Mine detaljer» Her vil du finne opplysninger om deg og rederiet.
‐ «Mine kadetter» Her finner du oversikt på hvilke kadetter du er instruktør for.
‐ «Rapporter problem» Her kan du gi tilbakemelding på feil eller mangler. Opplæringskontoret som
ditt rederi ligger tilknyttet vil, svare på din henvendelse.

Flaggene øverst viser hvilket språk du ønsker å bruke. Det som ikke kan endres på, er språket
kadetten skriver på. Det vil forbli uendret.

Opp til høyre ved ditt navn vil du kunne gjør endringer som:
‐
‐
‐
‐

Skifte passord
Endre på dine opplysninger som e‐post, mobil adresse osv.
Legge inn bilde
Legge til filer som f.eks sertifikater.

Dashbord

 Det er kadetten som «inviterer» instruktøren. Når du er invitert, vil det komme opp
en forespørsel på ditt dashbord. Du kan da «godkjenne» eller «avslå»

Dashbord

Når instruktør har godkjent forespørsel fra kadett, vil oversikten se slik ut.
 Her ser instruktør om det er noen kompetansemål som skal godkjennes for kadetten.
Ved å klikke på «Kompetansemål klare», vil du som instruktør komme direkte til
kadettbok oversikten.
 Her har kadetten en skipsfamiliarisering som skal godkjennes.
Ved å klikke på kadettens navn, vil du komme direkte til besvarelsen på
skipsfamiliariseringen.
 Hvilke(n) kadett(er) du som instruktør har relasjon til.

Hvordan godkjenne kompetansemål:

 Tallet viser antall og i hvilket kapitel kompetansemål er klar for godkjenning.
 Lyseblått viser at kompetansemål er klar til godkjenning.
 Ved klikk på «Les svar», kan du lese besvarelsen til kadetten.
 Huk av kompetansemål som kadetten mestrer, og klikk på «godkjenn
kompetansemål».
 Hvitt kompetansemål viser at kompetansemål er påbegynt, men ikke klar til
godkjenning.

Når instruktør kvittere ut kompetansemål, vil det komme opp et kommentatorfelt der
instruktør kan legge inn en kommentar. Det er ikke påkrevd at instruktør må legge inn en
kommentar, men kun hvis han/hun selv ønsker det.

Hvordan godkjennes skipsfamiliariseringen:

 For å se hva kadetten har besvart, klikkes det på «Les svar»
 Skipsfamiliariseringen godkjennes ved å klikke på «Godkjenn nå?»
Kadetten må legge inn all informasjon om skipet før den kan godkjennes.



Skipsfamiliarisering må gjennomføres på hvert nytt skip kadetten seiler på.



Har kadetten vært om bord tidligere og fått godkjent skipsfamiliariseringen vil den
automatisk bli godkjent.



Skipsfamiliariseringen må godkjennes av instruktør i skipsperioden.

