FAGLIG LEDER
OLKWEB BRUKERMANUAL

Orkidehøgda 10 - 3050 Mjøndalen
www.elfob.no

INNHOLD
Side 3

Dokumentasjonssystemet – lærling

Side 4

Brukermanual - slik skriver lærling en case

Side 7

Brukermanual – vurderingsskjema lærling

Side 9

Brukermanual – Faglig leder

Side 11

Brukermanual – Vurderingsskjema faglig leder

Side 14

Telefonliste

Side 15

Notater

NETTADRESSE TIL OLKWEB
https://v3.olkweb.no/elfob

2

DOKUMETASJONSSYSTEMET - Lærlinger
OLKWEB – https://v3.olkweb.no/elfob
VURDERING AV LÆRLINGER
Ifølge vurderingsforskriften skal lærlingen minst hvert halvår ha en skriftlig vurdering og tilbakemelding
på læreforholdet. Dette skjer ved gjennomføring av vurderingssamtale med faglig leder.
Dokumentasjonen blir elektronisk signert/kommentert av faglig leder.
VURDERING
Aktiviseres av faglig leder. Lærlingen må fylle ut sin del av vurderingsskjema før vurderingssamtale.
DOKUMENTASJON
Viser oversikten over caser dere har skrevet.
LÆREPLAN
Viser oversikten over hovedmålene og kompetansemål i læreplanen. Komplett læreplan ligger på
www.elfob.no under fanen under utdanningen og det enkelte fag. Samt i konkretiseringshefte.
* Konkretiseringer av læreplanmål ligger under: Ressurssenter i OLKWEB
* Case: - Ved lærefag med normalt 2,5 år læretid minimum 100 case i løpet av læretiden. Disse skal
være fordelt ved minimum 20 case pr halvår
- Ved læretid lengre enn 2,5 år, 20 stk. case pr. halvår
- Ved andre variasjoner vurderer vi og gir beskjed til lærling og faglig leder
- Det skal føres case på noen restteori oppgaver, beskjed om hvilke vil bli gitt av
opplæringskonsulent.
-

Ved lærefag med normalt 2 år læretid minimum 80 case i løpet av læretiden. Disse skal
være fordelt ved minimum 20 case pr halvår. Om ikke annet er avtalt.

-

Ved lærefag med normalt 1,5 år læretid minimum 60 case i løpet av læretiden. Disse skal
være fordelt ved minimum 20 case pr halvår. Om ikke annet er avtalt.

Husk på å føre caser jevnlig gjennom hele perioden.
Vi minner igjen om at vurderinger i h. t. vurderingsforskriften må være gjennomført og alle målene i
læreplanen oppfylt før lærlingen kan meldes opp til fagprøve.
Innlevering skjer hver 6 måned med innlevering i juni og desember.

Mangelfull innlevering kan føre til forlengelse av læretiden
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BRUKERMANUAL
- SLIK LAGER LÆRLINGEN EN CASE
Logg deg inn på
https://v3.olkweb.no/elfob
Velg riktig opplæringskontor

Trykk på ny dokumentasjon

Skriv inn et emne: eks belysning

Beskriv arbeidsoppdraget:
Planlegging:
Gjennomføring:
Sluttkontroll/Dokumentasjon:

Legg gjerne med et bilde eller
tegning av jobben.

Trykk på lagre
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Huk av for kompetansemål som
passer til arbeidsoppdraget.

Trykk på lagre

Målene du har huket av vises slik

Du er nå ferdig med å skrive en case. Du kan trykke på ny
dokumentasjon oppe til høyre hjørne for å skrive en ny case.
Eller bla deg videre til en annen fane.

5

Målene du har krysset av ved
skriving av case vises i læreplanen.

VURDERING:
Her ser du
vurderingsskjemaene, samt
møtereferat fra halvårssamtalen

DOKUMENTASJON:
Her kan du se antall caser. Og lese
all dokumentasjonene du har skrevet

NOTAT: her vil du se all
dokumentasjon vi ha lagret
om deg, samt møtereferater
om vi har vert på besøk. Og
kopi av lærekontrakten.

MELDINGER:
Her ser du logg på meldinger som
er sendt til deg.
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BRUKERMANUAL –
VURDERINGSSKJEMA LÆRLINGER

Faglig leder aktiverer skjemaet.
Du finner skjemaet ved å trykke følgende steder.
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Vurder deg selv på alle læreplanmålene.

Klikk på nedtrekks meny for alternativer.

Nederst i skjema er det en del som heter
halvårssamtale. Vurder deg selv.

Du har nå fylt ut vurderingsskjemaet og er klar for halvårssamtale med faglig leder!
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BRUKERMANUAL – FAGLIG LEDER

Brukernavn = epost adresse
Ved første gangs pålogging eller
glemt passord: Bruk glemt
passord funksjon.
Huk av for kode på sms eller
epost. Skriv inn brukernavn og
trykk send.

Slik ser siden ut når du
logger deg inn. Klikk på
legg til.

Vel de elementene du vil ha på ditt dashboard.
Nødvendige og anbefalte elementer er merket
med blått.
Ved mange lærlinger vurder om dere vil se siste
hendelser.
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Dashboard vil da se slik ut.

For å godkjenne en case
klikk på øyet i ruten
dokumentasjon uten
tilbakemelding

Her ser du hva lærlingen har skrevet og hvilke
bilder som ligger ved.
• Klikk på bilde for å se det i stort format.
• Klikk på læreplantilknytning for å se
kompetansemålene lærlingene har knyttet til
casen.

For å godkjenne case trykk på
kommentarer. Gi din tilbakemelding
og trykk på lagre.

For å komme tilbake til
dashboard trykk på krysset.
Casen har nå forsvunnet fra
listen din.
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BRUKERMANUAL
VURDERINGSSKJEMA FAGLIG LEDER
Skal gjennomføres i Desember og Juni
1
Trykk på lærlinger.
Velg så den lærlingen du
skal opprette vurderings
skjema for.
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Trykk på vurdering.
Opprett vurderings skjema
1

1.
2.
3.
4.

Du kan sende epost til lærlingen direkte
fra OLKWEB med påminnelse om
møtedato.
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Opprett møtedato
Lag agenda for møte.
Lagre møtedetaljer
Vurderingsskjemaet er
nå tilgjengelig for
lærlingen

Du skal nå vurdere Lærlingen.
Du skal vurdere lærlingen på bolken som heter
Halvårssamtale.
Du kan vurdere lærlingen på kompetanse målene.

Når lærlingen er
ferdig med sin
vurdering og
kommer på
halvårssamtalen
trykker du på
oppsummer
vurderingssamtalen.
Dere kan nå se hva
dere har vurdert.

Skriv et møtereferat fra samtalen.
Den skal inneholde blant annet
hva lærlingen skal jobbe med
neste halvår. Trykk på lagre
møtedetaljer når du er ferdig.
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Nederst på siden finner du nå en signerings knapp.
Trykk på denne og samtalen er låst og ferdig.

Når samtalen er signert
blir den grønn.

Neste gang du skal
opprette en vurdering
trykk på denne.

OLKWEB APP

Det kommer en App for faglig leder
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ELFOB
Orkidehøgda 10, 3050 Mjøndalen
Telefon:
E-post for innsendelser:
Hjemmeside:

32 89 44 72
post@elfob.no
www.elfob.no

Daglig leder:

Frank I. Guneriussen
Mobil: 908 02 012
E-post: frank@elfob.no

Driftskoordinator:

Anne Ingvild Finstad
Mobil: 916 93 303
E-post: aif@elfob.no

Opplæringskonsulent:

Tom Erik Fodstadhagen
Mobil: 413 53 998
E-post: tom.erik@elfob.no
Teoriundervisning
Oppfølging lærlinger og bedrifter
Fagansvarlig Elektriker, Energimontør og
Telekommunikasjonsmontør
OLKWEB ansvarlig

Opplæringskonsulent:

Audun R. Karlson
Mobil: 981 05 173
E-post: audun@elfob.no
Teoriundervisning og Prøvestasjon
Oppfølging lærlinger og bedrifter

Opplæringskonsulent:

Ole E. Bye
Mobil: 413 30 865
E-post: ole@elfob.no
Teoriundervisning og Prøvestasjon
Oppfølging lærlinger og bedrifter

Opplæringskonsulent:

Sabine Lutterbach
Mobil: 984 45 442
E-post: sabine@elfob.no
Teoriundervisning og Prøvestasjon
Oppfølging lærlinger og bedrifter
Fagansvarlig Automasjon, Tavlemontør, Kulde og
varmepumpemontør og Elektroreparatør
OLKWEB ansvarlig
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NOTATER
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