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Vinsamlegast athugið að fræðslukerfið virkar vel í öllum öðrum vöfrum en Internet Explorer.
Þegar fræðslukerfið er tekið í notkun þarf að hafa samband við Fjársýslu ríkisins til að setja upp
fræðsluflokka og staðsetningar fyrir hverja og eina stofnun.
Dæmi um fræðsluflokka:
 Almenn fræðsla
 Fjármál og rekstur
 Gæðamál
 Kynningar
 Nýliðafræðsla
 Starfsþróun
 Stjórnun
 Upplýsingatækni
 Öryggismál
Dæmi um staðsetningar:





FJS Askja 2. hæð, Vegmúla 3
LSH Kennslusalur A4 Fossvogi
LSH Kennslusalur 6. hæð Landakoti
LSH Kennslustofa 3. hæð E Hringbraut

Innskráning í kerfið
XXX OLM Námsstjóri -> Askur námsstjóri
Skráið ykkur inn í Orra og veljið „XXX OLM Námsstjóri“ og þar undir „Askur námsstjóri“

Þá opnast myndin „Fræðslukerfið - Stjórnborð“

Stofna staðarnám
Stofna fræðslu -> Stofna nýtt staðarnám
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Smellið á „Stofna fræðslu“

Veljið „Stofna nýtt staðarnám“

Veljið úr námsskrá undir hvaða fræðsluflokki staðarnámið á að vera með því að smella á
stofnunar þar til þið hafið fundið fræðsluflokkinn sem staðarnámið tilheyrir.
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við heiti

Smellið síðan á „Áfram“
Skráið inn:








Heiti námskeiðs. Dæmi: Fræðslukerfið.
Lýsing. Dæmi: Kennsla á virkni fræðslukerfis. Einnig er hægt að setja link fyrir t.d. Teams fund
ef námskeið er haldið í gegnum fjarfundabúnað.
Markmið. Dæmi: Að þátttakendur læri að nota fræðslukerfið á réttan hátt.
Markhópur. Dæmi: Fræðslufulltrúar.
Lágmark skráninga. Lágmarksfjöldi þátttakenda skráður.
Hámark skráninga. Hámarksfjöldi þátttakenda skráður.
Veljið mynd námskeiðs úr myndabanka eða hlaðið upp mynd að eigin vali. Einnig er hægt að
nota þá mynd sem birtist sjálfkrafa í skjámyndinni.
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Neðst sést hvaða nemendahópar/notendahópar hafa aðgang að staðarnáminu. Stilling er að allir innan
viðkomandi stofnunar hafa aðgang, en hægt er að breyta aðgangi ef færri eiga að hafa aðgang og er það
gert eftir að námskeið hefur verið stofnað. Sjá undir „Aðgangur á námskeið“. Einnig er hægt að hafa
samband við laun@fjs.is til að fá fleiri stofnanir inn eða takmarka þátttakendur við ákveðnar
skipulagseiningar eða ákveðin starfsheiti.

Smellið á „Áfram“
Veljið:








Staðsetningu með því að smella á
. Fjársýslan setur upp staðsetningar samkvæmt
óskum stofnana. Ef námskeið er haldið í gegnum fjarfundabúnað er enginstaðsetning sett
inn. Hægt er að setja link á t.d. Teams í lýsingu á námskeiði í fyrra skrefi.
Tíðni námskeiða – eitt skipti, daglega eða vikulega.
Dagsetningu námskeiðs. Veljið úr dagatali. Ef valið er daglega eða vikulega þarf að setja
endadagsetningu líka.
Tíma námskeiðs. Veljið úr fellilista hvenær staðarnám byrjar og hvenær það endar.
Hvenær skráning opnar. Hægt er að velja um hvort skráning opni strax eða draga sleða til
hliðar og þá opnast vallisti hvenær skráning á staðarnám opnar.
Hvenær skráningu lýkur. Veljið úr fellilista.

Smellið að lokum á „Ljúka“
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Þá er vefnámið sýnilegt í „Fræðsla og námskeið“

Stofna vefnám
Stofna fræðslu -> Stofna nýtt vefnám

Smellið á „Stofna fræðslu“

Veljið „Stofna nýtt vefnám“

Veljið úr námskrá undir hvaða fræðsluflokki vefnámið á að vera með því að smella á
hafið fundið fræðsluflokkinn sem vefnámið tilheyrir.
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þar til þið

Smellið síðan á „Áfram“
Skráið inn:
 Heiti námskeiðs. Dæmi: Fræðslukerfið vefnám.
 Lýsing. Dæmi: Kennsla á virkni fræðslukerfis.
 Markmið. Dæmi: Að þátttakendur læri að nota fræðslukerfið á réttan hátt.
 Markhópur. Dæmi: Fræðslufulltrúar.
 Aðgengilegt frá: Birtist dagsetningin í dag, hægt að breyta. Ekki mælt með að skrá lokadag
nema þörf sé á því.
 Sleðinn fyrir leiðbeiningar er dreginn til hliðar ef eingöngu er um leiðbeiningar að ræða. Ef
svo er þá fara leiðbeiningarnar undir flipann „Leiðbeiningar“ í „Fræðsla og námskeið“ og
birtast ekki í sögu starfsmanna undir „Fræðsla“ í „Sjálfsafgreiðslu starfsmanna“ í Orra.
 Veljið mynd námskeiðs úr myndabanka eða hlaðið upp mynd að eigin vali. Einnig er hægt að nota
þá mynd sem birtist sjálfkrafa í skjámyndinni.
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Neðst sést hvaða nemendahópar/notendahópar hafa aðgang að staðarnáminu. Stilling er að allir innan
viðkomandi stofnunar hafa aðgang, en hægt er að breyta aðgangi ef færri eiga að hafa aðgang og er það
gert eftir að námskeið hefur verið stofnað. Sjá undir „Aðgangur á námskeið“. Einnig er hægt að hafa
samband við laun@fjs.is til að fá fleiri stofnanir inn eða takmarka þátttakendur við ákveðnar
skipulagseiningar eða ákveðin starfsheiti.

Smellið á „Áfram“
Hægt er að „Velja úr námsefni“ eða „Stofna nýtt námsefni“.
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Stofna vefnám – námsefni þegar til
Ef valið er „Velja úr námsefni“ þá þarf að vera búið að setja inn námsefni sem velja á. Nánari
upplýsingar um stofnun námsefnis er kaflanum „Námsefnissafn“ og „Námsefni í safni“ sem byrjar á
blaðsíðu 24.

Smellið á „Ljúka“

Stofna vefnám - námsefni er ekki til fyrir
Ef valið er að „Stofna nýtt námsefni“ þarf að velja hvar í „trénu“ námsefnið á að vera, gefa því heiti
og setja inn slóð. Athugið að þessi leið er eingöngu fyrir vefslóðir.
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Ef myndbandið kemur beint af heimasíðu er nóg að afrita slóðina, en ef um „Youtube“ myndband er
að ræða þá þarf að fara í „deila“ og afrita slóð þaðan

Í reitnum „Lágmarkstími“ er hægt að stilla þann lágmarks tíma sem nemandi notar við áhorf til þess
að ljúka fræðslunni. Það má sleppa því að hafa tíma þarna.
Hægt er að forskoða námsefni með því að fara neðst á síðuna.
Smellið svo á „Ljúka“

Þá er vefnámið sýnilegt í „Fræðsla og námskeið“
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Þegar horft hefur verið á vefnám breytist staða þess einstaklings sem skráði sig á vefnámið, sjálfkrafa
í „Lokið“.

Skoða skráningar á námskeið
Fræðslukerfið stjórnborð -> Heim -> Skoða skráningar

Til að skoða fræðsluna betur er fræðslan fundin á fyrstu síðu „Fræðslukerfið – Stjórnborð“ undir
„Heim“. Smellt er á
. Hægt er að smella á hringi hverrar fræðslu til að sjá skráningar.

Einnig er hægt að smella á heiti fræðslu (kennslutíma)
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Þá opnast þessi mynd

Í þessari sýn er hægt að breyta upplýsingum, sjá skráningar á námskeið og flytja þær í excel, sjá
biðlista, afrita námskeið og fleira.

Stillingar
Í þessari mynd hjálpa til við að sía skráningar út og skoða þannig frá mismunandi sjónarhornum.
Hægt er að skoða út frá dagsetningu, deild eða nafni. Einnig er hægt að skoða út frá stöðu, t.d.
hverjir eru á biðlista.
Hér sést að tákn í „Staðfest“ myndinni til hægri er sama tákn og fyrir framan nafn á skráningu:

Takmarka aðgang að fræðsluflokkum
Takmarka aðgang að fræðsluflokkum (möppum) eftir starfsheiti, skipulagseiningu, nafni,
lærdómshópi eða stöðu.
Leið 1:
Námsskrá -> Velja fræðsluflokk -> Nemendahópar sem hafa aðgang -> Breyta
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Leið 2:

Heim -> Velja eitthvað námskeið / fræðslu -> Aðgengi -> Skoða aðgengi
Fræðsluflokkur - {Nafn á fræðsluflokknum} -> Aðgangur erfður frá fræðsluflokki -> Breyta

Til að búa til nýjan aðgang: Velja t.d. “Nemendahópar”, velja hóp úr select lista og smella á
“Bæta við”.
Til að eyða aðgangi: Haka við notendahóp/a og smella á eyða völdum.

Breyta upplýsingum í fræðslu
Fræðslukerfið stjórnborð -> Heim -> Velja námskeið / fræðslu ->Breyta
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Þarna er hægt að breyta flestum upplýsingum fræðslunnar. Þegar búið er að breyta er smellt á
hnappinn „Vista“.
Einnig er hægt að loka námskeiðum sem eiga ekki að vera opin lengur.

Afrita fræðslu (bæta við kennslutíma)
Fræðslukerfið stjórnborð -> Heim -> Velja námskeið / fræðslu ->Afrita

Ef námskeið er afritað þá er smellt á

inni í fræðslunni sem verið er að skoða.

Dagsetningum í heiti og dagsetningum staðarnáms breytt og smellt á „Vista“. Þá er búið að búa til
nýja fræðslu/kennslutíma.
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Flytja skráningarlista í Excel
Fræðslukerfið stjórnborð -> Heim -> Velja námskeið / fræðslu ->Flytja í Excel

Smellt er á „Flytja í Excel“ og skrá hleðst niður í tölvuna.

Skrá þátttakendur
Fræðslukerfið stjórnborð -> Heim -> Velja námskeið / fræðslu ->Skrá þátttakendur

Hægt er að velja um að skrá notendur úr fræðsluhópi eða afrita skráningar af öðru námskeiði.
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Ef valinn er „Fræðsluhópur“ er fræðsluhópur valinn í vallistanum, hak sett fyrir framan nafn þess
starfsmanns sem á að fara á námskeiðið og smellt á „Skrá notendur“.
Hægt er að búa til fræðsluhópa innan stofnunar og setur FJS fræðsluhópana inn.
Ef valið er „Afritun“ er hægt að skrá þátttakendur úr öðru námskeiði. Valið er námskeið og fræðsla,
hak sett fyrir framan nafn þess starfsmanns sem á að fara á námskeiðið og smellt á „Skrá notendur“.

Fella niður skráningar
Fræðslukerfið stjórnborð -> Heim -> Velja námskeið / fræðslu ->Fella niður skráningar
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Hér er hægt að fella niður allar skráningar ef hætt hefur verið við námskeið. Smellt er á „Fella niður
skráningar“ og svo „Staðfesta“.

Tölvupóstur er sendur á skráða þátttakendur.

Ef smellt er á „Hér“ í tölvupóstinum vísar linkurinn á „Fræðsla og námskeið“ þar sem hægt er að
skoða önnur námskeið sem eru í boði.

Senda tölvupóst
Fræðslukerfið stjórnborð -> Heim -> Velja námskeið / fræðslu ->Senda tölvupóst

Hægt er að senda tölvupóst á skráða þátttakendur. Hægt er að setja skilaboð inn sem þarf að koma
áleiðis fyrir námskeið og einnig er hægt að láta viðhengi fylgja með.
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Stofna Námsbraut
Veljið „Stofna námsbraut“

Veljið undir hvaða „Fræðsluflokki“ námsbrautin á að vera

Smellið á „Áfram“
Setjið inn:









Heiti námsbrautar. Dæmi: Sjálfsafgreiðsla starfsmanna
Aðgengileg frá. Dæmi: Dagurinn í dag.
Aðgengileg til. Ekki er nauðsynlegt að setja dagsetningu inn.
Fjöldi hluta námsbrautar. Veljið úr fellilista. Dæmi: Settar eru 3 námsbrautir inn því ætlast er
til að búið sé að taka námskeið í hluta 1 áður en hluti 2 hefst og svo er hluti 3 tekinn.
Dagar til að ljúka. Hægt er að setja inn fjölda daga sem nemandi hefur til að ljúka námsbraut.
Senda áminningu. Hægt er að senda áminningu á nemanda x dögum áður en hann á að vera
búinn að ljúka námsbraut.
Lýsing. Dæmi: Læra á Sjálfsafgreiðslu starfsmanna
Markmið. Dæmi: Geta notað Sjálfsafgreiðslu starfsmanna á réttan hátt
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Smellið á „Áfram“
Dragið til hliðar þá fræðslu sem ætlast er til að verði tekin í hverjum hluta. Hægt er að bæta við
eða eyða
eins og við á í hverjum hluta.

Ef taka á fleiri námskeið en eitt í hverjum hluta er hægt að velja hvort öll fræðslan sé
„Skyldunámskeið“
eða „Valfrjálst námskeið“
. Ef „Valfrjálst námskeið“ er valið þá er hægt
að velja um hve mörg valfrjáls námskeið verði að taka í hverjum hluta. Dæmi: Ef þrjú valfrjáls
námskeið eru í t.d. hluta 3 og þá er hægt að skilgreina að það verði að taka tvö af þessum þremur.
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Einnig er hægt að læsa hluta námsbrautar. Hluti námsbrautar er sjálfkrafa læstur og er lásinn þá blár
að lit
Ef ekki á að ljúka t.d. hluta 1 áður en hluti 2 er tekinn þá er smellt á lásinn til að afvirkja
lásinn. Blái liturinn fer þá af lásnum.
Að lokum er smellt á „Ljúka“.
Þá koma skilaboð um að námsbraut sé stofnuð.

Námsbrautir í „Fræðsla og námskeið“
Í „Fræðsla og námskeið“ er farið í „Námsbrautir“
Námsbraut er fundin og þar er smellt á

Þegar nemandi er búinn með námsbrautina þá fær hann stöðuna „Lokið“

Námsefni
Smellið á „Námsefni“ og veljið „Stofna nýtt námsefni“

Hægt er að velja um hvort það eigi að búa til „Sjálfstætt námsefni“, „Námsefnissafn“ eða „Námsefni í
safni“.
Sjálfstætt námsefni: Mappa valin og eitt stakt námsefni er búið til.
Námsefnissafn: Þar er verið að búa til safn sem hægt er að safna fleiri en einu námsefni undir.
Námsefni í safni: Þar er verið að búa til námsefni undir ákveðnu námsefnissafni.
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Sjálfstætt námsefni
Stofnað undir möppu. Hver stofnun velur sína möppu úr trénu sem við á. Dæmi: Almenn fræðsla
Setjið inn:








Tegund. Veljið hér „Sjálfstætt námsefni“
Heiti. Setjið inn heiti námsefnis. Dæmi: Sjálfsafgreiðsla starfsmanna – persónuupplýsingar
Lýsing. Setjið inn lýsingu á námsefni. Dæmi: Læra að setja persónuupplýsingar inn í
„Sjálfsafgreiðslu starfsmanna“
Slóð á námsefni. Setjið inn þá slóð sem við á. Verður að vera „embeded“ slóð. Sjá „Setja sköl
inn í fræðsluna“.
Lágmarkstími. Þar er hægt að stilla þann lágmarks tíma sem nemandi notar við áhorf til þess
að ljúka fræðslunni. Það má sleppa því að hafa tíma þarna.
Tegund. Veljið þá tegund sem við á. Dæmi: Myndband.
Virkt. Sjálfgefið er að námsefni sé virkt. Hægt er að velja óvirkt.

Hægt er að forskoða námsefni áður en smellt er á vista

Smellið á „Vista“
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Setja myndbönd og skjöl inn í fræðsluna
Ef myndbandið kemur beint af heimasíðu er nóg að afrita slóðina, en ef um „Youtube“ myndband er
að ræða þá þarf að fara í „deila“ og afrita slóð þaðan

Setja skjal inn. Hægt er að vista það á google eða taka slóð af heimasíðu ef búið er að setja skjal þar
inn.
Opna Google Drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
Smella á New og File upload (hægt að hlaða upp fleirum en einu í einu)
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Opna skalið

Fara í punktana þrjá og Open in new window

Fara aftur í punktana þrá og Embeded Item

Og ná í linkinn
23

Þessi linkur er settur inn þegar námsefni er búið til.

Námsefnissafn
Þegar búið er til „Námsefnissafn“ er verið að búa til safn sem hægt er að safna fleiri en einu námsefni
undir.
Stofnað undir möppu. Hver stofnun velur sína möppu úr trénu sem við á. Dæmi: Almenn fræðsla
Setjið inn:





Tegund. Veljið hér „Námsefnissafn“
Heiti. Hér er átt við heiti safns.
Lýsing. Lýsa innihaldi safns.
Virkt. Sjálfgefið er að námsefni sé virkt. Hægt er að velja óvirkt.

Smellið á „Vista“

Námsefni í safni
Stofnað undir safni. Hver stofnun velur sína möppu úr trénu sem við á. Dæmi: Almenn fræðsla
Stofnað undir námsefnissafni. Dæmi: Sjálfsafgreiðslan
Setjið inn:



Tegund. Veljið hér „Námsefni í safni“
Heiti. Setja inn heiti námsefnis. Dæmi: Sjálfsafgreiðslan - menntunarskráning
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Lýsing. Setjið inn lýsingu á námsefni. Dæmi: Læra að setja menntun inn í „Sjálfsafgreiðslu
starfsmanna“
Slóð á námsefni. Setjið inn þá slóð sem við á.
Tegund. Veljið þá tegund sem við á. Dæmi: PDF
Virkt. Sjálfgefið er að námsefni sé virkt. Hægt er að velja óvirkt.

Hægt er að forskoða námsefni áður en smellt er á vista

Smellið á „Vista“

Eyða námsefni
Farið í „Námsefni“
Finnið námsefni í trénu
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Tvísmellið á námsefnið.
Smellið á „Eyða“

Smellið svo aftur á „Eyða“ ef eyða á námsefni út.
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Námsskrá

Í „Námsskrá“ er hægt að breyta aðgangi að fræðsluflokki og einnig hægt að breyta texta í fræðslu og
námsbrautum og eyða út fræðslu og námsbrautum. Þetta er gert með því að finna það sem við á í
„tré“, tvísmella á það sem á breyta/eyða og þá opnast fræðslan/námsbrautin. Smellt er svo á „Eyða“
eða „Vista“ eftir því sem við á.
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