
Hjelp til å bruke KursAdmin 

For å registrere kurset på riktig måte er det fire ting du må gjøre: 

1. Opprette kurset 
2. Legge inn deltakerne 
3. Registrere oppmøte på kurset 
4. Registrere økonomi 

Nedenfor forklares det punktvis hvordan man får tilgang på KursAdmin og gjennomfører disse 
punktene. 

Først: Tilgang til KursAdmin 

Studieledere som ikke har tilgang til KursAdmin fra før må sende e-post til studieforbundet, adresse: 
post@naeringogsamfunn.no Merk emnefeltet med Norges Bondelag + lokallagets navn. 

Disse opplysningene må være med i e-posten: 

 Navn på lokallaget: 

 Fornavn: 

 Etternavn: 

 Fødselsdato: 

 Adresse: 

 Postnummer: 

 Poststed: 

 Telefon: 

Studieleder som har fått tilgang til KursAdmin vil finne studieplanen Jordbruksoppgjøret klart til bruk. 
Du logger deg inn via nettsidene til studieforbundet: http://www.naeringogsamfunn.no/ 

1. Hvordan finne rett studieplan og opprette kurs: 

Hvis lokallaget deres har arrangert studiering for jordbruksoppgjøret før, så finnes det allerede et kurs i 
systemet som kan kopieres. Hvis dere ikke har det må dere opprette et nytt. Nedenfor forklarer vi 
begge deler: 

a) Lokallaget har arrangert kurs før:

 

1. Når dere logger inn velger dere "Kurs" fra toppmenyen. 
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2. Deretter finner dere igjen et tidligere kurs i menyen til venstre og velger dette. Dere får da 
opp detaljene for kurset. 

3. Velg "Kopier kurs" fra menyen over. 
4. Dere vil da få opp et nytt bilde, og trykker på knappen "Kopier og endre" nederst. 
5. Et nytt bilde vil komme opp der dere får muligheten til å velge hva dere skal kopiere. Sørg 

for at alle feltene er haket av og trykk "kopier kurs". 
6. I det nye bildet fyller dere ut den informasjonen som er merket med rød stjerne (*) og 

trykker "lagre" nederst. (se eksempelbilde ndenfor). 
7. Når dere har gjort dette kan dere gå til neste hovedpunkt 2 i denne forklaringen ("2. og 

3.  Hvordan legge inn deltakere og registrere fremmøte"). 

 

 

b) Når lokallaget ikke har arrangert kurs før: 

 

1. Når dere logger inn velger dere "Kurs" fra toppmenyen. 
2. Velg så "Nytt kurs" 
3. Søk opp rett studieplan ved å trykke på forstørrelsesglasset ved siden av feltet 

"Studieplan". Bla nedover til du finner "Jordbruksoppgjøret". Velg kursplanen ved å trykke 
på den gule pila som hører til. 



4. I det nye bildet som kommer opp trykker dere "Velg" 
5. Legg inn detaljer for kurset (røde kryss) og trykk "Lagre". 

Vanlige feilmeldinger: 

I feltet "Sted" kan man ikke skrive inn bokstaver. I stedet trykker du på forstørrelsesglasset ved siden 
av og søker på stedet kurset har blitt arrangert. Hvis du ikke finner stedet i lista er det ikke registrert 
tidligere. Da velger du "Ny lokasjon". Her legger du inn stedet og "rommet" dere har brukt. Er det 
hjemme hos noen kan dere for eksempel skrive stedsnavnet og skrive "bolig" der dere skal angi 
rommet. Mange er forskjellige plasser hver kurskveld. Da registrerer dere bare det stedet dere var på 
første samling. 

 

2. og 3. Hvordan legge inn deltakere og registrere fremmøte: 

 

1. I den øverste fana velger du "Kurs". Du kommer da inn og får se detaljene for det kurset du 
akkurat har opprettet (eller kopiert). 

2. Velg "Deltakere" i den nederste menyen. Du får da tre valg: 
o "Legg til deltaker": manuell registrering. Her søker du opp hver enkelt deltaker. 

Hvis vedkommende har vært med på kurs før og ligger inne i systemet kan du 
legge til vedkommende ved å trykke på gul pil bak navnet. Hvis du ikke finner 
vedkommende må du registrere han/hun manuelt ved å trykke på "ny registrering", 
legge inn informasjon merket med rødt kryss (*) og trykke "lagre", deretter trykker 
du "lagre" igjen og "Legg til på kurset". Operasjonen gjentas til alle deltakerne er 
registrert. 



o "Importer deltakere": Dette er den letteste måten å legge inn mange kursdeltakere 
på. Kan brukes hvis du fyller inn informasjon markert med stjerne i dette Excel-
skjemaet, og laster det opp. NB - hvis overskriftene i dokumentet endres vil ikke 
denne funksjonen fungere. 

o Importer fra annet kurs: Hvis du har hatt et annet kurs i lokallaget med de samme 
deltakerne, kan du kopiere over deltakerlista. 

3. Når du har lagt inn deltakerne må du registrere fremmøte. Velg da "fremmøtereg" i 
menyen. 

4. Her skal du legge inn hvert enkelt kurs og hvor mange timer hver enkelt deltaker har 
deltatt. Velg "Ny dag" og legg inn den første kursdagen/kvelden dere har hatt. Trykk 
"lagre". Legg inn rett antall timer på hver person. Trykk "lagre". 

5. Repeter punkt 4 til du har lagt inn alle kursdagene/kveldene dere har hatt. 

 

4. Registrere økonomi 

 

1. Velg fanen "Økonomi". Her finner dere at feltet "Grunntilskudd" allerede er fyllt ut. 
2. Dersom dere ikke har hatt utgifter trykker dere bare "Lagre" uten å gjøre endringer. 
3. Dersom dere har hatt utgifter forbundet med kurset (f.eks. hvis dere leier lokale) legger 

dere inn dette her og trykker "Lagre". Merk at disse utgiftene må kunne dokumenteres med 
bilag. 

 

 

Når du har lagt inn deltakerne, registrert fremmøte og informasjon om kostnader er dere ferdig med 
kursregistreringen, og kan logge ut av KursAdmin. 

 

For mer informasjon om tilskuddssatser og KursAdmin: www.naeringogsamfunn.no. Se under "Kurs" 
for innlogging. 
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