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OPPSTART OG BRUK AV WEBLÆRLING
Maritim Opplæring, heretter kalt MO, anbefaler at man bruker
nettlesere som Mozilla Firefox eller Google Chrome når man jobber med
programmet.
Innlogging
-

www.weblarling.no
Brukernavn: din private mailadresse (den du brukte da du søkte læreplass på
Søkeplassen)
Passord: det du brukte da du søkte om læreplass. Alternativt må du be om nytt passord
(du får da tilsendt et engangspassord, og da må du trykke på brukerdata og endre
passord der. Se hvordan endre passord i avsnittet under).

Når du har logget deg på kommer du rett inn i opplæringsboken din, men du vil ikke få
muligheten til å gjøre noe før du har fullført oppstartrapporten.

Hvordan bytte passord
Det er to måter å bytte passord på. Du kan enten følge fremgangsmåten beskrevet under eller
trykk på «Brukerdata».
Trykk på pilen til høyre for navnet ditt.

Se neste side.

4

Maritim Opplæring

Trykk på «Min side», som bildet over viser. Bildet under vil dukke opp. Dette bildet vil også
dukke opp dersom du velger å trykke direkte på «Brukerdata».

Du kan nå bytte passord. Viktig at du gjentar passordet, som de grønne pilene viser. Husk å
trykke på «Lagre». Det er her du også kan endre epostadresse, mobilnummer og adresse.

OPPSTARTRAPPORT
NB! Viktig informasjon: For å få tilgang til å gjøre noe i opplæringsboken, må
du fullføre oppstartrapport. Innen 14 dager etter at du kom om bord, skal
rapporten være fullført og signert av deg og din instruktør. I oppstartrapporten
skal du bekrefte at du har fått informasjon om IOP (se under) når du kom om
bord. Fremgangsmåten for å opprette oppstartrapport er beskrevet på s.6.
Merk: Med IOP menes den interne sikkerhetsfamiliariseringen du får når du
mønstrer på første gang! Dette har ikke noe med din opplæring i Weblærling å
gjøre.
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Hvordan opprette en oppstartrapport
Rapporten gjennomføres ved at du tilknytter deg instruktør og skip. Gå til «Oversikt» og så
ned til dine relasjoner. Se bilde under og neste side.
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For å tilknytte deg instruktør, trykk på de tre prikkene helt til høyre og velg instruktør. Se
bilde under.
Finner du ikke instruktøren din, må vedkommende legges inn. Kontakt MO eller rederiet.

Husk å trykke lagre når du har valgt instruktør.
For å tilknytte deg et skip, trykk på de tre prikkene til høyre, som bildet under viser, og velg
det skipet du er på. Husk å trykke lagre og oppdater siden. Finner du ikke skipet, må det
legges inn. Kontakt MO eller rederiet.
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Neste skritt er å generere selve rapporten. Trykk på «Ikke påbegynt» som pilen viser.

Når dette er gjort, blir det generert en oppstartrapport, som bildet under viser.

Du krysser av i feltet for «Jeg har lest osv» og så på knappen «Signer», som pilene i bildet
over viser. Når din instruktør har gjort det samme er dere knyttet sammen og du får tilgang til
opplæringsboka. Du får ikke gjort noe i opplæringsboka før både du og instruktør har signert
på oppstartrapporten. Skifter du skip, må ny rapport opprettes og signeres. Du har selv
ansvaret for å fullføre dette. Fremgangsmåten er den samme som forklart over.
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OM WEBLÆRLING
Din profil – ulike funksjoner
På din profil vil du se en del informasjon og en rad med faner. Under navnet ditt står litt
informasjon om hvilket fag du er lærling i, hvilket opplæringskontor du tilhører, læretiden din
og kontaktinformasjon. Det står også når du sist var innlogget i programmet.
Her kommer en forklaring på hva de ulike fanene inneholder:

Oversikt (fra venstre)
Relasjoner:
Når du starter er du tilknyttet et rederi, men du må selv inn å legge til instruktør. Er du i tvil
om hvem som er din instruktør må du sjekke det om bord. Her ser du en oversikt over hvem
som kan være din instruktør:
Instruktør:
Hvem kan være min instruktør:
Matros: Kaptein eller overstyrmann
Motormann: Maskinsjef eller 1.maskinist
Kokk: Kjøkkensjef
Servitør: Restaurantsjef
Maritim elektriker: Sjefselektriker
-

Dersom du ikke finner instruktøren, må vedkommende legges inn i programmet.
Kontakt rederiet eller MO for mer informasjon.
Når du er tilknyttet instruktør, legger du til skipet.
Du vil se et visittkort bak navnet til instruktøren din. Her finner du telefonnummer og
epost.
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Medinstruktør
Du kan også ha en med-instruktør. H*n kan ikke godkjenne kompetansemålene, men kan se
hvordan du ligger an og veilede deg. For å legge til med-instruktør, klikk på de tre prikkene til
høyre i feltet for med-instruktør. Finn navnet på vedkommende og trykk på det.
Personalansvarlig
Personalansvarlig er din kontaktperson i rederiet.
Ansvarlig konsulent
Ansvarlig konsulent er din kontaktperson hos MO.
Nåværende skip
- Skipet du er på nå
- Hvis du bytter skip i løpet av læretiden din må du selv endre det. For å endre, klikk på
de tre prikkene til høyre i feltet nåværende skip (eller dobbeltklikk på feltet du skal
endre på). Du får nå opp en liste over skip som tilhører rederiet du er i. I tillegg må du
inn og endre på de personlige tilknytningene (instruktør osv). Ny oppstartrapport må
fullføres ved bytte av skip.

Opplæringsbok
Her ligger kompetansemålene du skal få opplæring i og som du skal vise at du behersker.
Oppstartrapport
Denne skal fullføres for å få tilgang til opplæringsboken (se s.6).
Halvårsvurdering
Hvert halvår skal du ha en samtale med din instruktør. Instruktøren din oppretter vurderingen
og dere gjør den sammen. Når samtalen er ferdig, må du inn på halvårsvurdering for å signere
vurderingen. Før du signerer må du sjekke at du signerer på riktig vurdering. Se
«Oppslagstavla» for mer informasjon om datoer.
Notater/journal
Under notater vil du finne notater som har blitt gjort på deg. Det kan være referat fra
skipsbesøk, førte samtaler du har hatt med opplæringskontoret osv. Alle personer du er
tilknyttet vil kunne lese notater som er lagret på din profil. Under journal vil det kunne lagres
konfidensiell informasjon om deg.
Fravær
Alt fravær blir rapportert inn og lagret under din profil. Du har full oversikt over
fraværsdagene dine i kakediagrammet på din profil.
Brukerdata
Alle dine personopplysninger ligger under fanen «Brukerdata». Du må selv gjøre endringer
der hvis du bytter adresse, tlf eller mail. Her kan du også bytte passord.
Brukervedlegg
Alle vedleggene du sendte inn med søknaden din finner du her. Her skal du også laste opp nye
sertifikater osv.
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Oppslagstavla
Her finner du brukerveiledninger, tidligere fagprøver, informasjon fra MO m.m.

HVORDAN SIGNERE PÅ EN HALVÅRSVURDERING

Trykk på fanen «Halvårsvurdering». Ca. midt på siden kommer det opp en liten grønn knapp
som det står «Signer» på. Trykk på den og deretter på lagre, når programmet ber deg om det.
Se bildet under. Igjen er det viktig å sjekke at du signerer på riktig vurdering.
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HVORDAN JOBBE I WEBLÆRLING
I opplæringsboka ligger alle kompetansemålene fra læreplanen for det faget du skal få
opplæring i og ta fagprøven i. For at du skal få godkjent opplæringen din må du gjennomføre
alle kompetansemålene.
MO forventer ikke at du har kvittert ut så mange kompetansemål det første halve året,
men hele opplæringsboka skal være godkjent innen 1. mars, det året du skal ta
fagprøven.
De aller fleste kompetansemålene skal utføres ved praktisk arbeid. Deretter skal du selv
vurdere og bli vurdert av instruktør på hvor godt du kan det. Ved å trykke på teksten, åpnes
kompetansemålet og du kan se vurderingskriteriene og hva du skal kunne for å bli vurdert til
kompetent.
Kompetansemål som krever skriftlig dokumentasjon er merket med en blyant/penn, se bildet
s.13. Når du åpner kompetansemålet, kommer du inn i skrivemodus. Der skriver du inn svaret
ditt og legger ved eventuelle vedlegg. Når du har besvart oppgaven skriftlig, vil blyanten
skifte til å bli notatblokk. De skriftlige oppgavene skal vurderes på lik linje med de praktiske
oppgavene, med både egenvurdering og vurdering av instruktør.

Vurdering av eget arbeid
Det er to kolonner helt til høyre i bildet. Den første gir deg en indikasjon på egenvurdering og
kolonne to gir deg en indikasjon på instruktørs vurdering.
Hvert kompetansemål inneholder fire kategorier med vurderingskriterier.
1. På begynnerstadiet
2. Under utvikling
3. Kompetent
4. Fremragende
Blir du vurdert til kategori 1 eller 2 av din instruktør, blir sirkelen som tilhører
kompetansemålet markert oransje/gul. Det betyr at du ikke har fått godkjent
kompetansemålet, og må jobbe videre med det, for så å be om en ny vurdering. Blir du
vurdert til kategori 3 eller 4 blir sirkelen grønn og kompetansemålet er godkjent.
Den samme markeringen vil skje når du tar egenvurdering på kompetansemålene. Du må
alltid selv ta egenvurderingen før instruktør kan vurdere. Når du selv har gjort egenvurdering
på en oppgave vil det gå et varsel til instruktør om at du ber om vurdering fra instruktør. Når
instruktør har vurdert kompetansemålet vil du få et varsel. MERK: Instruktør er ikke hele
tiden inne i Weblærling, og vet ikke når du har vært inne og gjort en egenvurdering.
Snakk med instruktør og be om at gjennomførte egenvurderte oppgaver blir vurdert før
du reiser hjem på fri.
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Hvordan legge ved vedlegg/notater
De notater du gjør underveis på de praktiske kompetansemålene kan du nå legge inn i
programmet. For å få lagt til vedlegg, trykker du på kompetansemålet og på «Opprett
dokumentasjon». Se bilde under:
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Bildet under vil dukke opp:

Her kan du velge om du vil legge til tekst eller vedlegg. Husk å trykke lagre
Hvis du ønsker å endre på/legge inn mer notater/dokumentasjon, åpner du kompetansemålet
og trykker på «Endre dokumentasjon» Husk å trykke «Lagre» når du har gjort endringen.

Når du har lagt inn dokumentasjon, vil en notatblokk dukke opp, som betyr at det er lagt inn
dokumentasjon. Husk at selv om du har lagt dokumentasjon på kompetansemålet, skal du
fortsatt vurdere og bli vurdert på hvor godt du kan det praktisk.
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LYKKE TIL MED LÆRETIDEN!

Maritim Opplæring Nord

Maritim Opplæring Sørvest

Stakkekollveien 51 9010

Smedasundet 97 B

Tromsø

5525 Haugesund

Tlf: 97 53 40 00

Tlf: 52 70 89 20

post.nord@maropp.no

haugesund@maropp.no

Maritim Opplæring Nordvest

Maritim Opplæring Sørøst

Kongensgate 15

Øvre Langgate 61

6002 Ålesund

3110 Tønsberg

Tlf: 70 13 90 90

Tlf: 33 30 88 90

post.nordvest@maropp.no

post.sorost@maropp.no

15

