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1

INNGANGUR

Fræðslukerfi ORRA er hannað til að halda utan um allt sem tengist fræðslu og þjálfun innan stofnana.
Í kerfinu geta stofnanir sett upp sín námskeið, búið til vefnámskeið og -próf, haldið utan um skráningar
og fleira. Kerfið vinnur náið með mannauðskerfi Orra, t.d. við gerð starfsþróunaráætlana og vistunar á
fræðslusögu.
Fræðslukerfið býður upp á vítt svið aðgerða allt frá utanumhaldi um námskrá og vefnámskeið að
skráningum nemenda og námsferlum og gerir þér kleift að:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stjórna allri fræðslu með sameiginlegri námskrá
Fylgjast með og stjórna skráningum á fræðslu
Setja námsefni á vefinn og útbúa vefnámskeið
Búa til og stjórna prófum
Fylgjast með fræðslusögu starfsmanna
Leyfa stjórnendum að stýra fræðslu sinna undirmanna
Leyfa leiðbeinendum að stjórna uppsetningu sinna námskeiða
Stjórna biðlistum
Fylgjast með mætingu á fræðslu
Uppfæra hæfni starfsmanna í kjölfar fræðslu

1.1 ÁBYRGÐARSVIÐ OG AÐGERÐIR
Eftir innskráningu í Orra er ábyrgðarsvið með heitinu XXX OLM Námsstjóri valið (XXX stendur fyrir
skammstöfun stofnunar). Ábyrgðarsvið er fyrirframskilgreint safn af upplýsingum, valmyndum,
gluggum og möppum sem notandinn hefur aðgang að. Þegar ábyrgðarsviðið hefur verið valið birtist
listi yfir þær aðgerðir sem notandinn hefur aðgang að.

Aðgerðum fræðslukerfisins má skipta í fjóra flokka:
1. Námskrá - Uppsetning og viðhald námskeiða
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2. Aðföng - Stofnun og bókun aðfanga
3. Nemandi - Utanumhald skráninga nemenda
4. Námsefni - Utanumhald námsefnis fyrir vefnámskeið og prófa
Eftir að einhver aðgerð hefur verið valin í vallistanum má fara á milli þessara fjögurra aðgerðahópa
með því að velja viðeigandi flipa.

Þegar unnið er í kerfinu verður til slóð þeirra aðgerða sem valdar hafa verið sem birtist ofarlega á
skjánum. Þessa slóð má nota til þess að rekja sig til baka ef þörf er á.

Helstu tákn í kerfinu:
Tákn

Skýring
Upplýsingar. Þegar opna á einingar (t.d. námskeið) í námskrá er smellt á þetta tákn aftan
við heiti einingarinnar sem á að opna.
Senda tölvupóst á skráða þátttakendur
Hópskráning nemenda á námskeið
Skráning stakra nemenda á námskeið
Afrita einingu
Eyða
Þar sem velja þarf gildi úr listum birtist þetta leitartákn. Smelltu á táknið til þess að leita
og þá opnast sprettigluggi. Hægt er að nota % aftan við leitarorð þegar leitað er. T.d.
FJS% til að leita að skipulagseiningum sem byrja á FJS.
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1.2 MARKMIÐ HANDBÓKAR
Handbókin byggist upp af útskýringum sem miða að því að þú kynnist fræðslukerfinu og uppbyggingu
þess. Að loknum lestri bókarinnar ættir þú að kunna að:
•

Stofna fræðslu í kerfinu og setja hana á dagskrá

•

Skrá nemendur og halda utan um skráningar

•

Stofna og bóka aðföng

•

Búa til vefnámskeið og setja á dagskrá

1.3 RITHÁTTUR HANDBÓKA
Handbækur kerfisins eru allar byggðar upp á svipaðan máta; fyrst er almenn kynning á viðfangsefni
hvers kafla, þá slóð að glugga og mynd af glugganum sem verið er að útskýra með leiðbeiningartöflu
fyrir neðan. Slóð að glugga er gefin upp á eftirfarandi sniði: Flokkur > Undirflokkur > Gluggi. Slóðin er
miðuð við aðalglugga kerfisins sem upphafspunkt. Aftast í hverri handbók er myndaskrá yfir myndir
bókarinnar.
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2

HELSTU HUGTÖK Í FRÆÐSLUKERFINU

Hér að neðan er yfirlit yfir helstu hugtök í Fræðslukerfi Orra.
Aðgerðir

Skýringar

Námskrá

Námskráin er yfirlit yfir alla fræðslu. Námsstjórar nota hana til að
halda utan um uppsetningu og afhendingu fræðslu. Námskráin
inniheldur t.d. fræðsluflokka, námskeið, námsferla og tímasett
réttindi.

Fræðsluflokkur

Fræðsluflokkar eru notaðir til þess að skipuleggja námskrána
þannig að nemendur og stjórnendur eigi auðveldara að finna rétta
fræðslu. Hver stofnun hefur sinn fræðsluflokk og getur stofnað
þar undirflokka til að halda utan um sína fræðslu.
Fræðsluflokkar
undirflokka.

Námskeið

geta

innihaldið

námskeið,

námsferla

og

Í námskeiðum er skráð hvað eigi að kenna.
Þetta eru t.d. upplýsingar um viðfangsefni fræðslunnar, markmið
hennar og markhóp.

Kennslufyrirkomulag

Kennslufyrirkomulag segir til um hvernig fræðslan fer fram.
Kennslufyrirkomulag er stofnað undir námskeiði og segir því til um
með hvaða hætti markmiðum fræðslunnar verði náð, t.d. hvort
um er að ræða vefnám eða staðbundið nám. Mögulegt er að
stofna fleiri en eitt kennslufyrirkomulag fyrir hvert námskeið.

Kennslutími

Í kennslutíma kemur fram hvar og hvenær fræðslan fer fram.
Kennslutímar eru stofnaðir undir kennslufyrirkomulagi og tákna
hvert skipti sem námskeiðið er kennt.

Kennslulota

Hægt er að skipta kennslutímum í kennslulotur ef þörf er á. Til
dæmis ef kenna á námskeið þrjá miðvikudaga í röð mætti stofna
hvern miðvikudagstíma sem eina kennslulotu.

Námsferill

Samansafn námskeiða sem nemanda er ætlað að ljúka á
ákveðnum tíma. Námsstjórar geta stofnað námsferla sem
aðgengilegir eru í námskrá, t.d. þau námskeið sem nýir
starfsmenn eiga að ljúka. Starfsmenn geta einnig útbúið sína eigin
sérsniðnu námsferla.

Tímasett réttindi

Samansafn námskeiða sem nemanda er ætlað að ljúka á
ákveðnum tíma og hafa í för með sér réttindi sem gilda í ákveðinn
tíma.

Umræður og spjall

Umræðuborð og spjall um námskeið og námsefni, aðgengilegt
bæði nemendum og leiðbeinendum.

Aðföng

Leiðbeinendur, aðstaða, búnaður og annað sem nauðsynlegt er
að bóka fyrir fræðsluna.

Námsefni

Námsefni sem hlaðið er upp á vefinn og nemendur geta sótt á
vefnámskeiðum.
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SKIPULAG FRÆÐSLU

Fræðsluflokkar eru notaðir til þess að skipuleggja fræðslu í námsskrá. Þegar stofnun tekur upp
fræðslukerfið er stofnaður fræðsluflokkur með heiti stofnunarinnar sem eingöngu er aðgengilegur
námsstjórum stofnunarinnar. Námsstjórar hverrar stofnunar geta svo stofnað fræðsluflokka eða aðrar
námsskráreiningar eins og námskeið, námsferla og tímasett réttindi og skipulagt sína námskrá eins og
best hentar. Starfsmenn nota ábyrgðarsviðið Sjálfsafgreiðsla starfsmanna til þess að skoða námskrána
og skrá sig á námskeið.
Tengsl mismunandi námsskráreininga má sjá á myndinni hér fyrir neðan, en upplýsingar sem skráðar
eru efst í stigveldinu erfast niður til eininganna neðar nema annað sé tekið fram.

Fræðsluflokkur
(t.d. FJS Fjársýsla ríkisins)

Fræðsluflokkur
(t.d. FJS Fjársýsla ríkisins)

Námskeið
(t.d. FJS Excel)

Kennslufyrirkomulag
(t.d. FJS Excel – Staðbundið
nám)

Námsferill
Tímasett réttindi

Kennslutími
(t.d. FJS Excel – Staðbundið
nám apríl 2012)

Kennslulota

Þegar fræðsla er stofnuð þarf að stofna námskráreiningarnar í þeirri röð sem sýnd er á myndinni.
Þannig þarf að byrja á því að stofna námskeið (hvað á að kenna), síðan velja kennslufyrirkomulag
(hvernig á að kenna) og að lokum kennslutíma (hvar og hvenær á að kenna).

3.1 UPPBYGGING NÁMSKRÁR
Þegar ábyrgðarsviðið Námsstjóri Ríki hefur verið opnað er möguleikinn Námsskrárstjórnun valinn til
þess að vinna með námskrána. Hver stofnun á sinn fræðsluflokk í námskránni og getur þar stofnað sína
undirflokka og aðrar námskráreiningar. Hver eining í námsskránni er stofnuð með því að:
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1. Merkja við réttan stað í námskránni (sjá
á mynd 3)
2. Velja rétta tegund einingar í fellilista (merkt með hring á mynd 3)
3. Ýta á hnappinn Finna.
Slóð: Námsstjóri  Námskrárstjórnun

3.2 NAFNAVENJUR
Hver stofnun á sinn fræðsluflokk sem hefst á skammstöfun stofnunarinnar. Mjög góð venja er að láta
allar einingar sem stofnaðar eru í fræðslukerfinu fá nöfn sem hefjast á þessari skammstöfun. Þá leikur
aldrei vafi á því hvaða stofnun námskeið tilheyra.
Dæmi: FJS Tölvunámskeið (undirflokkur hjá Fjársýslu ríkisins) eða
FJS Námskeið í Excel (heiti námskeiðs hjá Fjársýslu ríkisins)

3.3 FLOKKUN FRÆÐSLU
Fræðsluflokkar eru efsta stigið í námskrárstigveldinu og ætlaðir til þess að skipuleggja og byggja upp
námskrána. Fræðsluflokkarnir sjálfir innihalda engar upplýsingar (að undanskildum aðgangsstýringum
nemenda) en halda utan um námskeið, kennslufyrirkomulag og kennslutíma og geta líka innihaldið
aðra fræðsluflokka. Hægt er að nota fræðsluflokka til að takmarka aðgang nemenda að námskeiðum.
Fræðsluflokkar eru stofnaðir með því að:
1.
2.
3.
4.

Opna námskrá í ábyrgðarsviðinu XXX OLM Námsstjóri
Velja yfirflokk með því að haka við fyrir framan nafn hans
Velja Fræðsluflokkur í flettilistanum fyrir ofan töfluna
Smella á hnappinn Hefja.

Til að stofna undirflokka er þetta ferli endurtekið.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá:
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Skilgreiningar fyrir fræðsluflokka:
Aðgerðir

Skýringar

Fræðsluflokkur

Heiti flokksins. Dæmi: FJS Fjársýsla ríkisins (fræðsluflokkur stofnunar) eða
FJS Tölvunámskeið (undirflokkur stofnaður af FJS)

Lýsing

Stutt lýsing á fræðsluflokknum. Dæmi: Tölvunámskeið haldin af FJS.

Upphafs- og lokadagsetning

Gildistími fræðsluflokksins. Námsskráreiningar fræðsluflokksins verða að
falla innan þessa tímabils. Starfsmenn sjá eingöngu fræðsluflokka frá og
með upphafsdegi þeirra til og með lokadags.

Námsstjórahópur

Hér er valinn námsstjórahópur sem hefur aðgang að fræðsluflokknum.
Sjá umfjöllun um námsstjóraaðgang á bls. 10.

Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Stofna fræðsluflokk:
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Þegar búið er að skrá upplýsingarnar um fræðsluflokkinn er ýtt á hnappinn Nota og bæta við
upplýsingum til þess að skrá frekari upplýsingar svo sem nemendaaðgang.
Nemendaaðgangur
Þegar flokkur hefur verið opnaður má velja Nemendaaðgangur vinstra megin á skjámyndinni.
Aðgangsstýringarnar sem hér eru skráðar koma svo til með að erfast niður stigveldið til námskeiða og
annarra námskráreininga.
Hægt er að takmarka aðganginn eftir:
1. Starfi, t.d. ákveðnar skipulagseiningar og/eða starfsheiti
2. Nemanda, þar sem ákveðnir einstaklingar eru valdir eftir nafni eða
3. Nemendahópi, sem búið er að skilgreina fyrirfram. Stofnaður hefur verið nemendahópur fyrir hverja
stofnun sem inniheldur alla starfsmenn stofnunarinnar. Heiti hvers hóps hefst á skammstöfun stofnunar.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Opna fræðsluflokk
Hefja:

 Nemendaaðgangur  Velja úr vallista 

Þegar nemendaaðgangur er skilgreindur er einnig hægt að merkja við Sjálfsskráning, en þá geta
nemendur skráð sig í námskeiðið án þess að bíða eftir samþykki frá næsta yfirmanni.
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Nemendaaðgang má stilla á hvaða stigi námskrárinnar sem er en hann erfist niður eftir
stigveldinu.
ATH. að til þess að kerfið taki mið af þeim skilgreiningum sem skráðar hafa verið fyrir
nemendaaðgang er nauðsynlegt að merkja við Takmarkað fyrir kennslutímann. Sjá nánar á
bls. 21.
Námsstjóraaðgangur

Námsstjóraaðgangur segir til um það hvaða námsstjórar geta skoðað og breytt
námsskráreiningum í tilteknum fræðsluflokki og námsefni fyrir vefnámskeið í tiltekinni möppu.
Námsstjórahópar eru stofnaðir af ofurnotanda sem tiltekur hvaða notendur eigi að vera í hvaða
námsstjórahópi. Þegar fræðsluflokkur eða mappa eru stofnuð er viðeigandi námsstjórahópur
valinn. Þeir sem hafa aðgang að möppunni eða flokknum geta svo skoðað og stofnað einingar
þar undir og haldið þeim við. Þeir geta einnig skráð nemendur í námskeið, námsferla og tímasett
réttindi sem tilheyra flokknum en þeir sem ekki hafa námsstjóraaðgang í flokknum geta ekkert
af þessu.
Ef enginn námsstjórahópur er valinn þegar flokkur eða mappa eru stofnuð geta allir námsstjórar
uppfært fræðslu þar undir. Þegar búið er að tengja námsstjórahóp við flokk eða möppu er ekki
hægt að taka það aftur. Hins vegar getur ofurnotandi að uppfært og breytt því hvaða notendur
eru í námsstjórahópnum hvenær sem er.

3.4 FRÆÐSLA STOFNUÐ
Þegar námskeið er stofnað í fyrsta skipti í námskránni þarf að stofna námsskráreiningarnar námskeið,
kennslufyrirkomulag og að lokum kennslutíma fyrir fræðsluna. Næst þegar setja á námskeiðið á dagskrá
nægir svo að stofna nýjan kennslutíma.
Við stofnun á öllum einingum í námskrá eru ákveðnar grunnupplýsingar skráðar. Í köflunum hér á eftir
eru þessar grunnupplýsingar útskýrðar í stuttu máli í yfirlitstöflum. Stjörnumerktir reitir (*) eru
skylduskráningarsvæði en ekki er nauðsynlegt að fylla út í alla aðra reiti. Þegar grunnupplýsingar hafa
verið skráðar birtast nokkrir möguleikar í dálki vinstra megin á skjánum fyrir hverja námskráreiningu.
Ekki er nauðsynlegt að skrá upplýsingar þarna en oft getur það þó verið gagnlegt. Þessir möguleikar
verða útskýrðir í stuttu máli í umfjöllun um hverja námsskráreiningu.

3.4.1 NÁMSKEIÐ
Námskeið innihalda almennar upplýsingar um fræðsluna sem haldast óbreyttar í því
kennslufyrirkomulagi og kennslutímum sem falla undir námskeiðið, fyrst og fremst hvað eigi að kenna.
Það sem kemur hér fram helst óbreytt þótt kennsluháttur, tímasetning eða staðsetning breytist. Því er
nóg að skilgreina þessar upplýsingar einu sinni fyrir námskeiðið.
Til að stofna námskeið þarf að:
1. Velja viðeigandi fræðsluflokk valinn í námsskránni með því að merkja við hann
2. Velja Námskeið í flettilistanum fyrir ofan töfluna
3. Smella á hnappinn Hefja
Slóð: Námsstjóri  Námskrá:
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Skilgreiningar fyrir námskeið:
Aðgerðir

Skýringar

Námskeið

Heiti námskeiðsins. Dæmi: FJS ORRI Fræðslukerfi fyrir námsstjóra.

Námskeiðskóti

Frjálst textasvæði fyrir námskrárflokkunarkóta. Ekki er nauðsynlegt að
fylla þetta út.

Lýsing

Lýsing á námskeiðinu. Dæmi: Farið yfir stofnun og uppsetningu
námskeiða í fræðslukerfinu, stofnun og bókun aðfanga, uppsetningu á
vefnámskeiðum og prófum og utanumhalds fræðslumála.

Áætlaður markhópur

Hverjum námskeiðið er ætlað. Dæmi: Námsstjórar hjá stofnunum.

Lykilorð

Lykilorð sem hægt er að leita eftir. Dæmi: OLM, fræðslukerfi, námsstjórar.

Markmið

Markmið með námskeiðinu. Dæmi: Að geta sett upp og haldið utan um
fræðslu með OLM fræðslukerfinu.

Upphafs- og lokadagsetningar

Upphafs- og lokadagsetningar námskeiðsins. Ekki er nauðsynlegt að fylla
út í lokadagsetningu fyrr en námskeiðið hefur verið tekið af dagskrá.

Virkja rafræna undirskrift

Virkjar rafrænar undirskriftir
leiðbeinendur í námskeiðinu.

Stjórn

Í þessi svæði er skráð hverjir bera ábyrgð á skráningu námskeiðsins í
námskrána og að halda því við. Einnig upplýsingar um sambærileg
námskeið í námsskrá sem geta komið í stað þessa námskeiðs,
árangursmat og stöðu námskeiðsins.

Stig

Einingar eða stig sem námskeiðið veitir.

Stillingar á hæfniuppfærslum

Valið úr vallista hvernig uppfærslum á hæfniþáttum nemanda er háttað
eftir að hann hefur lokið fræðslunni. Þetta er eingöngu notað þegar
nemendur eiga að öðlast hæfniþætti að lokinni fræðslunni. Sjá nánar
umfjöllun um hæfniþætti nemenda.

fyrir

námsstjóra,

nemendur

og

Þegar búið er að skrá upplýsingarnar um námskeiðið er ýtt á hnappinn Nota og bæta við upplýsingum
til þess að skrá frekari upplýsingar.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Stofna námskeið  Nota og bæta við upplýsingum:
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Í lista vinstra megin á skjámyndinni má skrá frekari upplýsingar fyrir námskeiðið. Þær upplýsingar koma svo til
með að erfast niður stigveldið til kennslufyrirkomulags og kennslutíma.
Hæfniþættir nemanda
Hér eru valdir þeir hæfniþættir og hæfnistig sem nemendur öðlast þegar þeir hafa lokið námskeiðinu. Til
að bæta við hæfniþáttum er smellt á hnappinn Bæta við, hæfniþáttur og stig valið og smellt á Nota.
Hæfniþættina þarf að vera búið að stofna í mannauðskerfi Orra.
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Ef hæfni er bætt við notar kerfið byrjunardagsetningu námskeiðsins sem upphafsdag
hæfninnar hjá nemandanum. Ef nemandinn hefur hæfnina fyrir á hæfnikorti sínu en á öðru
hæfnistigi, uppfærir kerfið hæfnistig miðað við upphafsdag námskeiðsins og setur lokadag
á fyrra hæfnistig daginn áður en námskeið hefst. Athugið að þetta nýja hæfnistig getur bæði
verið hærra og lægra en fyrra hæfnistig nemandans.
Fræðsluflokkar
Hér eru skráðir fræðsluflokkar sem námskeiðið fellur undir en þeir geta verið fleiri en einn. Nauðsynlegt
er að velja einn aðalflokk. Ef gera á breytingar á námskeiðinu er nóg að opna það úr einum flokki til þess
að hann breytist í öllum flokkum.
Nemendaaðgangur
Hægt að skoða erfðan aðgang (skilgreint fyrir flokk) eða skilgreina nýjan aðgang fyrir námskeiðið.
Aðgangsstýringar sem hér eru settar inn bætast við erfðar aðgangsstýringar frá flokki. Sjá nánar um
nemendaaðgang á bls. 9.
Aðrar upplýsingar
Þetta svæði er ekki notað.
Forkröfur
Hér má skrá þær forkröfur sem gerðar eru til nemenda áður en þeir skrá sig í námskeiðið. Forkröfurnar
geta annað hvort verið annað námskeið eða hæfniþáttur auk þess sem hægt er að skrá hvort forkröfurnar
séu nauðsynlegar til þess að nemandi geti skráð sig í námskeiðið (skylda) eða hvort þær séu ráðgefandi.
Mat
Hér má bæta við námskeiðsmati fyrir námskeiðið. Námsmatið er útbúið í Námsefnisflipanum á sama hátt
og próf, sjá kafla 4.1.4. Námsmatið er tengt við námskeiðið með því að smella á hnappinn Bæta við mati
og velja svo námsmatið sem búið er að stofna.

Þegar búið er að skrá allar upplýsingar sem þarf fyrir námskeiðið er hægt að fara til baka á
skráningarsíðu námskeiðsins með því að smella á Námskeið efst í listanum vinstra megin og síðan á
hnappinn Stjórna kennslufyrirkomulagi til þess að stofna kennslufyrirkomulag fyrir námskeiðið.

3.4.2 KENNSLUFYRIRKOMULAG
Kennslufyrirkomulag fellur beint undir námskeið og er megintilgangurinn með þeim að skrá
kennsluhátt, til dæmis hvort um er að ræða vefnám eða staðbundið nám. Hér er því um að ræða
hvernig kennslan fer fram. Kennslufyrirkomulag er stofnað með því að opna rétt námskeið og smella
svo á hnappinn Stjórna kennslufyrirkomulagi og síðan Stofna kennslufyrirkomulag. Kennsluháttur er
valinn um leið og kennslufyrirkomulagið er stofnað.
Þessir kennsluhættir eru í boði:
Kennsluháttur

Skýring

Kennsla á vef

Kennsla í gegnum vefinn sem fer fram á tilteknum tíma.

Námskeið

Staðbundið nám sem fer fram á tilteknum stað og tilteknum tíma.

Námskeið – Annað

Annað sem ekki fellur undir aðra kennsluhætti.

Sjálfsnám

Nemendur læra hver í sínu lagi en ekki í gegnum vefinn, t.d. fá þeir
afhent lesefni.
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Kennsluháttur

Skýring

Sjálfsnám á vef

Nemendur læra hver í sínu lagi í gegnum vefinn. Líklegt er að flest
vefnámskeið muni falla undir þennan kennsluhátt.

Kennsluhætti kennslufyrirkomulags er ekki hægt að breyta eftir að það hefur verið stofnað og því
mikilvægt að velja réttan kennsluhátt. Þegar kennsluháttur hefur verið valinn eru aðrar
grunnupplýsingar kennslufyrirkomulagsins skráðar.
Skilgreiningar fyrir kennslufyrirkomulag:
Aðgerðir
Skýringar
Kennslufyrirkomulag

Heiti kennslufyrirkomulagsins. Dæmi: ORRI Fræðslukerfi fyrir
námsstjóra (vefnámskeið).

Námsefni

Þessi reitur birtist eingöngu þegar um vefnámskeið er að ræða.
Hér er það námsefni sem stofnað var undir námsefnisflipanum
valið (sjá kafla 4.1.2).

Upphafs- og lokadags.

Nauðsynlegt er að skrá upphafsdagsetningu en lokadagsetning
getur verið auð á meðan kennslufyrirkomulagið er í notkun.
Þessar dagsetningar verða þó að falla innan upphafs- og
lokadagsetninga námskeiðsins.

Tungumál

Nauðsynlegt er að velja tungumál kennslufyrirkomulagsins.
Dæmi: Íslenska.

Lengd

Lengd námskeiðsins skráð og rétt eining valin.

Lýsing

Lýsing á kennslufyrirkomulaginu. Dæmi: Sjálfsstýrt vefnámskeið
þar sem undirstöðuatriði í notkun fræðslukerfisins OLM eru kennd.

Skráning

Hér eru skráðar upplýsingar um hámarks- og lágmarksfjölda
nemenda. Þetta hefur áhrif á það hvenær námskeiðið fær stöðuna
fullt. Einnig má stilla hámarksfjölda nemenda innan stofnunar ef
námskeiðið er einnig ætlað viðskiptavinum.

Kostnaðarupplýsingar

Hér eru skráðar upplýsingar um áætlaðan kostnað og raunkostnað
auk gjaldmiðils. Kostnaðarhluti kerfisins hefur ekki verið tengdur
og því er ekkert skráð í þessi svæði.

Upplýsingar verðlagningar

Kostnaðarhluti kerfisins hefur ekki verið tengdur og því er ekkert
skráð í þessi svæði.

Stjórn

Upplýsingar um hverjir geta uppfært og haldið við
kennslufyrirkomulaginni. Ekki er nauðsynlegt að fylla út í þessa
reiti.

Stillingar á spilara

Þessir valkostir koma eingöngu upp þegar um vefnámskeið er að
ræða. Mælt er með því að haka við alla möguleikana (Sýna
tækjastiku, Nýr gluggi, Næsti, Ljúka, Uppkast, Fyrri).

Stillingar á hæfniuppfærslum

Valið úr vallista hvernig uppfærslum á hæfniþáttum nemanda er
háttað eftir að hann hefur lokið fræðslunni. Þetta er eingöngu
notað þegar nemendur eiga að öðlast hæfniþætti að lokinni
fræðslunni. Sjá nánari umfjöllun um hæfniþætti nemenda á bls.
13.
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Þegar búið er að skrá upplýsingarnar um kennslufyrirkomulag er ýtt á Nota og bæta við upplýsingum
til þess að skrá frekari upplýsingar.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Opna námskeið  Stjórna kennslufyrirkomulagi  Stofna
kennslufyrirkomulag  Nota og bæta við upplýsingum:

Eins og í námskeiðum eru nokkrir möguleikar fyrir kennslufyrirkomulag í lista vinstra megin á
skjámyndinni.
Hæfniþættir leiðbeinanda
Notað til að skilgreina þá hæfniþætti sem leiðbeinandi námskeiðsins verður að búa yfir.
Hæfniþáttur og stig eru valin með því að smella á Bæta við.
Minnislisti aðfanga
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Hér er hægt að skrá þau aðföng sem nauðsynleg og æskileg eru fyrir námskeiðið, s.s.
leiðbeinendur og aðstöðu. Ekki er nauðsynlegt að setja heiti aðfanga á þessu stigi heldur nægir
að tiltaka t.d. að það þurfi leiðbeinanda á námskeiðið en skrá síðar hver hann verður.
Nemendaaðgangur
Hægt að skoða erfðan aðgang (skilgreint fyrir fræðsluflokk eða námskeið) eða bæta við
aðganginn fyrir kennslufyrirkomulagið. Sjá nánar um nemendaaðgang á bls. 9.
Þegar allar upplýsingar hafa verið skráðar er hægt að stofna kennslutíma með því að smella á hnappinn
Stjórna kennslutímum. Þegar um vefnámskeið er að ræða stofnast kennslutíminn sjálfkrafa en
nauðsynlegt getur verið að opna hann og athuga hvort allar stillingar séu réttar.

3.4.3 KENNSLUTÍMI
Kennslutímar eru einstök tilvik námskeiða, sá hluti sem nemendur skrá sig á og sækja. Nemendur sækja
því um þátttöku í kennslutíma sem er haldið á ákveðnum stað á ákveðnum tíma. Kennslutímar eru
stofnaðir með því að opna kennslufyrirkomulagið sem þau eiga að falla undir og smella á hnappinn
Stjórna kennslutímum og síðan Stofna kennslutíma.
Skilgreiningar fyrir kennslutíma:

Svæði

Skýringar

Almennt

Heiti kennslutímans, fræðslueining og staðsetning skráð. Hægt er
að leita að fræðslueiningum eftir skammstöfun stofnunar. Staða
kennslutíma getur verið virkt (námskeiðið er á dagskrá) eða á
áætlun en þá er ekki víst hvort eða hvenær námskeiðið verður
haldið næst. Nemendur geta þó óskað eftir þátttöku með því að
skrá sig.
Dæmi: Titill: Fræðslukerfi fyrir námsstjóra (námskeið í
kennslustofu), haldið 15.12.2010; Fræðslueining: LSH Blásalir;
Staðsetning: (Fylgir fræðslueiningu); Staða: Virkt.

Áætlun

Dagsetningar, tímar og lengd námskeiðsins eru skráð hér.
Dagsetningar verða að vera innan dagsetninga sem skráðar voru
fyrir kennslufyrirkomulagið.

Stjórn

Upplýsingar um hverjir geti uppfært og haldið við
kennslutímanum. Ekki er nauðsynlegt að fylla út í þessa reiti.

Skráning

Upplýsingar um tímabil skráningar og hámarks- og lágmarksfjölda
nemenda. Ef hakað er við Takmarkað er tekið mið af
aðgangstakmörkunum í Nemendaaðgangur. Ef ekki er hakað við
Takmarkað getur hver sem er skráð sig á námskeiðið.
Ef hakað er við Traust geta eingöngu námsstjórar á þeirri
skipulagseiningu sem fer með stjórn námskeiðsins sýslað með
skráningar nemenda.
Ef hakað er við Aðeins námsferill er námskeiðið eingöngu í boði í
námsferlum en ekki eitt og sér. Sjá umfjöllun um námsferla í kafla
3.5.1.

Kostnaðarupplýsingar

Hér eru skráðar upplýsingar um áætlaðan kostnað og raunkostnað
auk gjaldmiðils. Kostnaðarhluti kerfisins hefur ekki verið tengdur
og því er ekkert skráð í þessi svæði.
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Svæði

Skýringar

Upplýsingar verðlagningar

Kostnaðarhluti kerfisins hefur ekki verið tengdur og því er ekkert
skráð í þessi svæði.

Þegar búið er að skrá upplýsingarnar um kennslutímann er ýtt á Nota og bæta við upplýsingum til þess
að skrá frekari upplýsingar.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Opna kennslufyrirkomulag  Stjórna kennslufyrirkomulagi 
Stofna kennslufyrirkomulag  Nota og bæta við upplýsingum:

Valmöguleikar vinstra megin í skjámyndinni eru þessir.
Skráningar
Hér er hægt að fá yfirlit yfir stöðu skráninga í námskeiðið, breyta skráningarstöðum og skrá
nemendur. Oftast skrá nemendur sig sjálfir á námskeið í sjálfsafgreiðslu sinni. Námsstjórar geta
síðan afskráð, eytt skráningum eða uppfært skráningarstöður nemenda með því að haka við nöfn
þeirra og ýta á viðeigandi hnappa. Námsstjórar geta einnig bætt skráningum við með því að nota
hnappana Bæta stakri skráningu við (einn og einn nemandi skráður í einu) og Bæta skráningum
við (hægt að skrá marga nemendur í einu). Nánari útskýringar á skráningarstöðum og hvernig
nemendur eru skráðir er að finna í kafla 6.
Aðfangabókanir
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Hér má bóka aðföng fyrir námskeiðið. Með því að smella á hnappinn Minnislisti aðfanga er hægt
að skoða þau aðföng sem búið var að tilgreina fyrir kennslufyrirkomulagið. Einnig er hægt að
bóka aðföng óháð minnislistanum. Það er gert með því að velja rétta tegund aðfanga í
fellilistanum og smella svo á Finna. Kerfið sér um að fylla út upphafs- og lokadagsetningar og
tímasetningar í samræmi við kennslutímann en námsstjórinn þarf að skrá nafn leiðbeinandans
og smella svo á Nota. Nánari útskýringar á bókunum aðfanga er að finna í kafla 5.
Nemendaaðgangur
Hægt er að skoða erfðan aðgang (skilgreint fyrir fræðsluflokk, námskeið eða
kennslufyrirkomulag) eða skilgreina nýjan aðgang fyrir kennslutímann. Sjá nánar um
nemendaaðgang á bls. 9.
Mat
Hér er námskeiðsmati sem búið er að búa til í námsefnisflipanum (sjá umfjöllun um próf í kafla
4.1.4) bætt við fyrir kennslutímann. Athugið að þetta þarf að gera áður en nemendur skrá sig í
kennslutímann.

3.4.4 AFRITUN KENNSLUTÍMA (NÁMSKEIÐ SETT AFTUR Á DAGSKRÁ)
Ef sama námskeiðið er haldið oft er auðvelt að setja það aftur á dagskrá með því að nota hnappinn
Afrita . Þá er kennslufyrirkomulagið opnað og smellt á hnappinn Stjórna kennslutímum. Þá er smellt
á afrita fyrir aftan þann kennslutíma sem á að afrita. Afritið er svo opnað og heiti þess og dagsetningum
breytt og öðrum upplýsingum eftir þörfum.
Athugið að bókanir á aðföngum og skráningar nemenda afritast ekki.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Kennslufyrirkomulag opnað  Stjórna kennslutímum:

3.4.5 KENNSLULOTUR
Kennslulotur eru hugsaðar til þess að skipta kennslutímum niður í einingar eða hluta. Þannig getur
námskeið sem haldið er á hverjum miðvikudagsmorgni í fimm vikur verið skipt upp í fimm kennslulotur
þar sem hver miðvikudagsmorgunn er ein kennslulota. Fyrir hverja kennslulotu má skilgreina
sérstaklega staðsetningu, tíma, leiðbeinendur o.s.frv..
Til að stofna kennslulotur þarf að:
1. Opna réttan kennslutíma
2. Velja kennslulotur í vallistanum efst hægra megin
3. Smella á Finna
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Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Kennslufyrirkomulag opnað  Stjórna kennslutímum  Smella á
heiti kennslutíma:

Þá er smellt á Bæta við lotu og upplýsingar um lotuna skráðar. Hægt er að bóka aðföng fyrir hverja lotu
fyrir sig.
Skilgreiningar fyrir kennslulotur:
Svæði

Skýringar

Kennslulota

Heiti kennslulotunnar

Fræðslueining og staðsetning

Erfist frá kennslutíma en hægt er að skrá fræðslueiningu fyrir
hverja lotu.

Upphafsdagsetning

Dagsetning lotunnar

Upphafs- og lokatími

Tímasetningar lotunnar

Þegar upplýsingar um lotuna hafa verið skráðar er smellt á Nota og bæta við upplýsingum til að bóka
aðföng fyrir lotuna.

3.5 AÐRAR NÁMSSKRÁREININGAR
3.5.1 NÁMSFERILL
Með námsferli er átt við einingu í námskrá sem inniheldur eitt eða fleiri námskeið sem samanlögð
hjálpa nemendum að ná ákveðnum lærdómsmarkmiðum sem ekkert stakt námskeið nær yfir. Hægt er
að setja tímatakmörk á hvenær námskeiðum í námsferli skuli vera lokið og greina á milli námskeiða
sem nauðsynlegt er að ljúka og æskilegt. Þannig má setja starfsmönnum markmið í fræðslu og
starfsþróun.
Námsferlar geta verið þrenns konar:
1.

Námsferill úr námskrá sem er búin til af námsstjóra, birtist í námskrá nemenda og gerir mörgum
nemendum kleift að fylgja brautinni.

2.

Námsferill stjórnenda sem gerir stjórnendum kleift að skilgreina námskeið fyrir starfsmenn sína, annað
hvort beint úr fræðslukerfi eða sem hluta af starfsmannasamtali eða frammistöðumati.

3.

Námsferill nemenda sem er búinn til af nemendum til að setja sín eigin markmið, skilgreina áætlun til
að ná þeim og fylgjast með árangri.
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Námsferill er stofnaður á sama hátt og aðrar námskráreiningar og er um margt líkur þeim. Til dæmis
er hægt að skilgreina hvaða hæfniþætti nemendur öðlast við að fylgja námsferlinum og aðgang
nemenda. Fyrir nýráðna starfsmenn væri til dæmis hægt að útbúa námsferil með þeim námskeiðum
sem æskilegt eða nauðsynlegt er að þeir sæki á fyrstu mánuðum í starfi, svo sem kynningu á
vinnustaðnum, námskeið í tölvukerfum sem notuð eru, námskeið um þær reglur sem á vinnustaðnum
gilda og svo framvegis.
Skilgreiningar fyrir námsferla:

Svæði

Skýringar

Heiti

Heiti námsferilsins. Dæmi: ORRI Námsferill í fræðslukerfi.

Takmarkað

Ef hakað er við Takmarkað er tekið mið af aðgangstakmörkunum
í Nemendaaðgangur. Ef ekki er hakað við Takmarkað getur hver
sem er skráð sig á námsferilinn.

Lýsing

Lýsing á námsferlinum. Dæmi: Námsferill fyrir námsstjóra í
fræðslukerfi ORRA.

Markmið

Markmið námsferils. Dæmi: Að ljúka námskeiðum í fræðslukerfi
Orra.

Lykilorð

Lykilorð til leitar. Dæmi: OLM, fræðslukerfi, vefnámskeið,
námskeið, skráningar, aðföng.

Tilgangur

Tilgangur námsferils.
fræðslukerfis ORRA.

Lokatakmark

Fjöldi daga frá því nemandi skráir sig í námsferilinn þar til honum
á að vera lokið.

Tilkynning fyrir mark

Fjöldi daga fram að lokatakmarki þegar kerfið sendir áminningu til
nemandans.

Upphafs- og lokadagsetning

Gildistími námsferilsins.

Stillingar á hæfniuppfærslum

Valið úr vallista hvernig uppfærslum á hæfniþáttum nemanda er
háttað eftir að hann hefur lokið fræðslunni. Þetta er eingöngu
notað þegar nemendur eiga að öðlast hæfniþætti að lokinni
fræðslunni. Sjá nánar umfjöllun um hæfniþætti nemenda.

Dæmi:

Að

kynnast

öllum

hliðum

Þegar búið er að stofna Námsferilinn og skrá grunnupplýsingar um hann er smellt á hnappinn Stjórna
hlutum. Við stofnun hluta er hægt að velja hvort öll námskeið í hlutanum séu skyldunámskeið (Allir
efnisþættir skylda) eða hvort eitt eða fleiri námskeið séu skyldunámskeið (Einn eða fleiri efnisþættir
skylda).
Til að bæta námskeiðum við námsferilshlutann þarf að velja Efnisþættir vinstra megin á skjánum og
smella svo á Bæta við. Þá er hægt að leita eftir námskeiðum í námskrá.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Námsferill stofnaður:
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3.5.2 TÍMASETT RÉTTINDI
Tímasett réttindi eru, líkt og námsferlar, eining í námskránni sem inniheldur eitt eða fleiri námskeið úr
námskránni. Ólíkt námsferlum geta tímasett réttindi innihaldið endurnýjanir og þvingaða
endurnýjunardaga. Tímasett réttindi afrita ekki námskeið sem eru hluti af þeim heldur eru tímasett
réttindi aðallega flokkur fyrir námskeið sem þegar eru til og eru þess eðlis að þörf er á að endurnýja
þekkinguna að ákveðnum tíma liðnum. Dæmi um þetta væri námskeið í skyndihjálp sem nauðsynlegt
er að halda þekkingunni við með því að sækja námskeið árlega.
Skilgreiningar fyrir tímasett réttindi:

Svæði

Skýringar

Heiti tímasettra réttinda

Heiti tímasettu réttindanna. Dæmi: ORRI Tímasett réttindi í fræðslukerfi

Lýsing

Lýsing á tímasetti réttindunum. Dæmi: Tímasett réttindi fyrir námsstjóra
í fræðslukerfi ORRA. Nauðsynlegt er að endurnýja þekkinguna árlega.

Upphafs- og lokadagur

Gildistími tímasettu réttindanna.
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Svæði

Skýringar

Takmarkað

Ef hakað er við Takmarkað er tekið mið af aðgangstakmörkunum í
Nemendaaðgangur. Ef ekki er hakað við Takmarkað getur hver sem er
skráð sig í tímasettu réttindin.

Lok og endurnýjun tímasettra
réttinda

Frestur til að ljúka tímasettum réttindum frá því nemandi skráir sig í
tímasett réttindi, endurnýjar réttindi eða réttindi falla úr gildi. Valið
annað hvort Byggt á dags. eða Byggt á fjölda daga.
Gildi slegin inn í samræmi við val að ofan og skráð hvenær kerfið á að
senda nemenda tilkynningu.
Gerð endurnýjunar á réttindum valin og gildi skráð í samræmi við það.

Lýsing

Leiðbeiningar, markmið, lykilorð og tilgangur skráð eftir þörfum.

Stillingar á hæfniuppfærslum

Valið úr vallista hvernig uppfærslum á hæfniþáttum nemanda er háttað
eftir að hann hefur lokið tímasettu réttindunum. Þetta er eingöngu notað
þegar nemendur eiga að öðlast hæfniþætti að loknu náminu. Sjá nánar í
umfjöllun um hæfniþætti nemenda.

Tímasett réttindi eru stofnuð á sama hátt og námsferlar nema að velja þarf hvort réttindin falli úr gildi
á ákveðinni dagsetningu eða eftir ákveðinn fjölda daga.
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Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Tímasett réttindi stofnuð:

Þegar upplýsingar um tímasettu réttindin hafa verið skráðar er smellt á Nota og bæta við upplýsingum.
Nauðsynlegt er að stofna hluta tímasettra réttinda til að geta tengt þau við námskeið í námskránni.
Það er gert með því að smella á Hlutar vinstra megin í skjámyndinni og síðan hnappinn Bæta við. Þá er
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leitað eftir námskeiðum sem tímasettu réttindin eiga að innihalda og smellt á Halda áfram. Þá eru
upphafs- og lokadagsetningar skráðar og smellt á Ljúka.

3.5.3 UMRÆÐUR OG SPJALL
Umræður og spjall eru nettengd samskiptatól sem stefna saman nemendum og leiðbeinendum.
Umræður eru skilaboðaborð þar sem hægt er að stofna umræðuþræði um námsefni. Spjall gerir
nemendum og leiðbeinendum kleift að spjalla á netinu á einfaldan og fljótvirkan hátt.
Umræður og spjall eru stofnuð í flokkum eða námskeiðum í námskránni og lúta sömu
aðgangsstýringum og aðrir hlutir í námskránni. Til að stofna umræður eða spjall fyrir flokk er merkt við
flokkinn í námskráryfirliti, viðeigandi námskráreining valin í vallistanum og smellt á Stofna.
Til að stofna umræður eða spjall fyrir námskeið er námskeiðið opnað, kennslutímaumræður eða
kennslutímaspjall valið úr vallistanum ofarlega hægra megin og síðan smellt á Finna.
Skilgreiningar fyrir umræður og spjall:

Svæði

Skýringar

Heiti

Heiti umræðunnar eða spjallsins.

Lýsing

Lýsing á umræðunni eða spjallinu.

Upphafs- og lokadags.

Gildistími umræðunnar eða spjallsins.

Upphafs- og lokatími

Fyrir spjall þarf að skrá upphafstíma. Lokatíma þarf eingöngu að
skrá þegar loka á spjallinu.

Birta HTML

Ef hakað er við þetta tekur kerfið tillit til html tagga sem skráð eru
í reiti. Gildir bara fyrir umræður.

Leyfa viðhengi

Valið til að gera nemendum kleift að hengja skrár við umræður.

Senda tilkynningar

Valið til að áskrifendur fái tölvupósttilkynningar þegar skilaboð
bætast við umræður.

Takmarkað

Ef hakað er við Takmarkað er tekið mið af aðgangstakmörkunum
í Nemendaaðgangur. Ef ekki er hakað við Takmarkað getur hver
sem er skráð sig á námskeiðið.

Sætún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 24 af 47

FRÆÐSLUKERFI ORRA

4

VEFNÁMSKEIÐ

Undir flipanum Námsefni er haldið utanum uppbyggingu vefnámskeiða. Fræðslustjórar og
sérfræðingar í viðfangsefninu hanna og byggja upp námsefnið sem nemendur geta skoðað í spilara sem
keyrir í vefskoðara. Innihaldið getur verið á hvaða formi sem er svo lengi sem hægt er að spila það í
gegnum vefinn, svo sem glærur, textaskjöl, html síður, myndbönd eða annað margmiðlunarform.
Námsefnisviðmótið gerir þér kleift að skipuleggja og undirbúa efnið fyrir dreifingu í sjálfsstýrðum
námskeiðum á netinu. Til að dreifa námsefni til nemenda er námskeið stofnað í námskránni sem
nemendur skrá sig á og geta svo nálgast með vefspilara.
Helstu hugtök vefnámskeiða:

Aðgerðir

Skýringar

Möppur

Notaðar til flokkunar á námsefni og prófum

Námsefni

Námsefni eru gagnagrunnseiningar sem tákna hið
raunverulega námsefni sem hlaðið er upp á
námsefnismiðlarann

Námsefnismiðlari

Miðlari sem geymir námsefnið til spilunar fyrir nemendur

Próf

Próf og annað námsmat sem nemendur geta tekið úr
sjálfsafgreiðslu sinni

Spurningarbankar

Spurningasöfn til notkunar í prófum og námsmati

4.1.1 UPPBYGGING OG SKIPULAG NÁMSEFNIS
Áður en hafist er handa við að hlaða námsefni upp á námsefnismiðlarann, búa til próf í kerfinu eða
tengja þessar einingar við námsskrá er nauðsynlegt að huga að því hvernig byggja eigi upp námskeiðið.
Samanstendur námskeiðið til dæmis eingöngu af kennslumyndbandi eða eiga nemendur að ljúka prófi
eftir þeir hafa kynnt sér efni námskeiðsins? Er námskeiðið kaflaskipt og jafnvel með prófi á eftir
hverjum hluta? Þeir hlutar sem settir eru upp í fræðslukerfinu þurfa að endurspegla þessa uppbyggingu
námskeiðsins. Að auki getur verið gagnlegt að láta hvert námskeið hefjast á leiðbeiningum til nemenda
um hvernig þeir spila vefnámskeiðið og flytja sig á milli kafla. Hér verða tekin dæmi um einfalt námskeið
með einu námsefni annars vegar og flóknara námskeiði í tveimur aðskildum hlutum og með prófum
hins vegar.
Einfalt námskeið með einu námsefni
Eitt námsefni er stofnað í viðeigandi möppu, efnislegu námsefni (t.d. myndband) hlaðið upp á
námsefnismiðlara og námsefnið tengt við námsskeiðstegund í námsskrá.
Dæmi:
-

Mappa
- Námsefni (efni hlaðið á námsefnismiðlara) – tengt við námsskeiðstegund

Námskeið í tveimur hlutum með prófum
Í fyrri hluta námskeiðsins eru tvær skrár með námsefni en þrjár í þeim síðari. Á eftir hvorum hluta
er svo próf sem nemendur þurfa að standast til að ljúka hlutanum. Í námsefnisyfirlitinu lítur þetta
svona út.
Dæmi:

Sætún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 25 af 47

FRÆÐSLUKERFI ORRA

-

Mappa
- Námsefni – tengt við námsskeiðstegund
- Námsefnishópur 1
- Námsefni 1.a (efni hlaðið á námsefnismiðlara)
- Námsefni 1.b (efni hlaðið á námsefnismiðlara)
- Námsefnishópur 2
- Námsefni 2.a (efni hlaðið á námsefnismiðlara)
- Námsefni 2.b (efni hlaðið á námsefnismiðlara)

Slóð: Námsstjóri  Námsefnisstjórnun:

Efsta námsefnið (ORRI Fræðslukerfi fyrir námsstjóra) er stofnað án þess að námsefni sé tengt við
það eða flutt upp á námsefnismiðlara. Undir þessu námsefni eru stofnuð námsefni með kynningu
á námskeiðinu (skrá með kynningu flutt á námsefnismiðlara) og námsefni til að tákna 1. og 2.
hluta námskeiðsins. Ekkert námsefni er flutt upp á námsefnismiðlarann fyrir námsefnin sem
tákna 1. og 2. hluta námskeiðsins heldur eru stofnuð námsefni þar undir og viðeigandi námsefni
hlaðið upp á miðlarann í tengslum við þau. Próf eru að sama skapi stofnuð undir hvorum hluta
fyrir sig.
Þær námsefniseiningar sem ekki hafa eiginlegt námsefni skilgreint hjá sér (efsta einingin og
einingarnar sem tákna hlutana tvo) þjóna því hlutverki að halda utan um hvenær nemandinn
hefur lokið hvorum hluta fyrir sig og námsefninu öllu. Kerfið skráir því ekki að nemandinn hafi
lokið einingunni Fræðslukerfi fyrir námsstjóra 1. hluti fyrr en nemandinn hefur skoðað allt
námsefnið þar undir og staðist prófið. Að sama skapi getur nemandi ekki hafa lokið öllu
námskeiðinu fyrr en báðum hlutum þess hefur verið lokið.
Nú verður farið yfir það hvernig námsefni er stofnað og tengt við skrár sem hlaðið er upp á
námsefnismiðlarann og stofnun prófa.
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4.1.2 NÁMSEFNI STOFNAÐ
Námsefnið er skipulagt með möppum sem stofnaðar eru á líkan máta og flokkarnir í námsskránni. Hver
stofnun fær sína möppu og getur skipulagt námsefnið þar undir með undirmöppum eftir því sem þörf
er á. Námsefni þarf að stofna undir viðeigandi möppu með því að merkja við möppuna, velja námsefni
úr flettilistanum fyrir ofan töfluna og smella svo á Finna.
Slóð: Námsstjóri  Námsefnisstjórnun:

Ef raða á námsefni upp líkt og sýnt var hér að framan er hægt að stofna námsefni undir öðru námsefni
eins og sjá má á Error! Reference source not found..
Þegar námsefni er stofnað eru þær upplýsingar sem þörf er á að skrá settar inn. Nauðsynlegt er að fylla
inn í stjörnumerkta reiti en athugið að upplýsingar um markmið, lýsingu og markhóp koma ekki fyrir
augu nemenda heldur sjá þeir sambærilegar upplýsingar sem skráðar eru í námskránni.
Skilgreiningar fyrir námsefni:
Svæði

Skýringar

Auðkenni

Fyllist út sjálfkrafa af kerfinu.

Heiti

Heiti námsefnisins. Dæmi: Fræðslukerfi fyrir námsstjóra

Úgefin staða

Rétt gildi valið. Ath. að til þess að hægt sé að tengja námsefnið við
námskeið þarf staðan að vera útgefin.

Lengd

Lengd námsefnisins skráð til upplýsinga.

Tungumál

Tungumál námsefnisins valið.

Lýsing

Ekki nauðsynlegt að fylla út. Nemendur sjá lýsingu á námskeiði í
námsskrá.

Markmið

Ekki nauðsynlegt að fylla út. Nemendur sjá markmið námskeiðs í
námsskrá.

Markhópur

Ekki nauðsynlegt að fylla út. Nemendur sjá markhóp námskeiðs í
námsskrá.

Sætún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 27 af 47

FRÆÐSLUKERFI ORRA

Svæði

Skýringar

Vélbúnaðar- og
hugbúnaðarkröfur

Ekki nauðsynlegt að fylla út nema námsefnið krefjist sérstaks
hugbúnaðar.

Lágmarkseinkunn

Lágmarkseinkunn til að ljúka námskeiðinu. Ekki nauðsynlegt að
fylla út.

Mime tegund

Ekki nauðsynlegt að fylla út.

Höfundur

Höfundur námsefnis.

Námsskrá

Vísun í námskrá utan OLM. Ekki nauðsynlegt að fylla út.

Námsskráarnúmer

Vísun í nr. námskrár utan OLM. Ekki nauðsynlegt að fylla út.

Útgáfa

Ekki nauðsynlegt að fylla út.

Opna í nýjum glugga

Hakað við ef námsefnið á að opnast í nýjum glugga þegar
nemendur spila það.

Tegund

URL aðgangur er valið ef fræðslukerfið á að vísa í vefslóð utan
kerfisins.
Aðgangur námsefnismiðlara er valið ef hlaða á námsefninu á
námsefnismiðlara.

Upphafsslóð

Hér er vefslóðin sem kerfið á að vísa í skráð. Dæmi: www.skyrr.is.

Námsefnismiðlari

Réttur
námsefnismiðlari
ContentServer_Arent.

Skráarsafn

Heiti möppu á námsefnismiðlaranum þar sem vista á
námsefnið. Í upphafi kemur skammstöfun stofnunar og þá
skástrik til að tákna undirmöppu. Hver stofnun kemur sér
upp kerfi á undirmöppum. Dæmi: FJS/ORRI
ATH. Að hér má ekki nota séríslenska stafi eða bil.

Upphafsskrá

Skráin með námsefninu ásamt kerfisendingu. Dæmi:
velkomin.pdf.

Tímalokun spilara

Sá tími sem nemandi hefur til að horfa á námsefnið án þess
að skjáhvíla taki við.
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Slóð: Námsstjóri  Námsefnisstjórnun  Stofna námsefni  Nota:

Þegar búið er að fylla inn í nauðsynlega reiti er smellt á Nota og bæta við upplýsingum. Ef nota á
námsefnismiðlara þarf nú að hlaða námsefninu upp á miðlarann. Það er gert með því að smella á
hnappinn Flytja upp. Kerfið sækir sjálft þær upplýsingar sem búið var að slá inn við stofnun
námsefnisins en gott er að fara yfir hvort þær séu ekki allar réttar. Til að hlaða upp efni þarf að velja
námsefnismiðlarann ContentServer_arent. Því næst er skráin með námsefninu sótt og henni hlaðið upp
á miðlarann.
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Þegar búið er að hlaða námsefninu upp á miðlarann þarf að breyta vísuninni á miðlarann nam.orri.is.
Því þarf núna að smella á Uppfæra, velja námsefnismiðlarann nam.orri.is og ýta svo á Nota.

Þetta ferli er svo endurtekið eins oft og þurfa þykir þar til allt námsefnið fyrir námskeiðið er komið.

4.1.3 SPURNINGABANKAR
Áður en próf er stofnað þarf að búa til spurningabanka með þeim spurningum sem nota á í prófinu.
Spurningabankar eru stofnaðir með því að smella á Spurningabankar fyrir aftan viðeigandi möppu og
smella svo á Stofna spurningabanka.
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Slóð: Námsstjóri  Námsefnisstjórnun:

Þegar spurningabankinn er stofnaður er honum gefið heiti og gildistími auk þess sem skrá þarf að hann
sé útgefinn til að hægt sé að nota hann í prófum.
Skilgreiningar fyrir spurningabanka:
Svæði

Skýringar

Heiti spurningabanka

Heiti spurningabankans

Lýsing

Lýsing á efni spurningabankans. Dæmi: Spurningar um
fræðslukerfi.

Útgefin staða

Staðan verður að vera Útgefin til að hægt sé að nota
spurningabankann í prófi.

Upphafs- og lokadagsetningar

Upphafs- og lokadagsetningar spurningabankans. Ekki er þörf á að
skrá lokadagsetningu spurningabanka sem eru í gildi.

Þegar búið er að skrá grunnupplýsingar fyrir spurningabankann er ýtt á Nota og síðan á táknið undir
Stjórna spurningum
og svo Stofna spurningar. Þá þarf að velja tegund spurningar en þessir
möguleikar eru í boði:


Fylla í eyðuna (textasvar)



Fylla í eyðuna (tölusvar)



Satt eða ósatt



Margir valkostir (eitt rétt svar)



Margir valkostir (mörg rétt svör)



Frjáls texti (ekki gefin stig)
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Skilgreiningar fyrir spurningar:
Svæði

Skýringar

Birta html

Ef hakað er við þetta tekur kerfið tillit til html tagga sem skráð eru
í reiti.

Spurningatexti

Texti spurningarinnar.

Upphafs- og lokadags.

Gildistími spurningarinnar. Ekki er hægt að nota spurninguna í
prófi utan gildistíma.

Stig

Fjöldi stiga sem rétt svar við spurningunni gefur.

Röð svarmöguleika

Segir til um hvort möguleg svör birtist í fastri eða
handahófskenndri röð.

Viðbrögð við réttu svari

Viðbrögð sem nemandinn sér þegar hann hefur svarað spurningu
rétt.

Viðbrögð við röngu svari

Viðbrögð sem nemandinn sér þegar hann hefur svarað
spurningu rangt.

Svarmöguleikar

Þeir svarmöguleikar sem í boði eru. Merkja þarf við rétt
svör eftir því hvaða tegund spurningar er notuð auk þess
sem rétt svör geta verið fleiri en eitt í sumum tilvikum.
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Slóð: Námsstjóri  Námsefnisstjórnun  Opna spurningabanka  Stjórna spurningum  Stofna
spurningu  Fylla í eyðuna (textasvar)  Halda áfram:

4.1.4 PRÓF
Próf eru stofnuð eins og námsefni, þ.e.a.s. réttur staður í skipulaginu er valinn, próf valið úr vallistanum
og smellt á Finna.
Skilgreiningar fyrir próf:
Svæði

Skýringar

Heiti

Heiti prófsins. Dæmi: Orri Fræðslukerfi fyrir námsstjóra – próf.

Útgefin staða

Þarf að vera Ekki birt þar til búið er að setja spurningar í prófið.
Nemendur geta ekki séð próf fyrr en staðan er orðin Útgefin.

Matstegund

Valið hvort um er að ræða rannsókn, próf eða mat.
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Svæði

Skýringar

Lýsing

Lýsing á prófinu. Dæmi: Lokapróf í námskeiðinu Orri Fræðslukerfi.

Lykilorð

Dæmi: OLM, Fræðslukerfi

Tungumál

Tungumál prófsins valið.

Spurningauppruni

Hægt að velja Forvalið (eingöngu þær spurningar sem valdar eru
úr spurningabankanum birtast í prófinu) eða Reglubyggt (kerfið
velur af handahófi ákveðinn fjölda spurninga úr
spurningabankanum).

Spurningar á síðu

Fjöldi spurninga sem birtast á hverri síðu.

Röð hluta

Hlutar prófsins raðast
handahófskennt.

Gerð einkunnar

Tegund einkunnar valin.

Lágmarkseinkunn

Lágmarkseinkunn til að ljúka prófinu skráð

Merkið
yfirferðar

spurningar

til

annað

hvort

í

fastri

röð

eða

Hakað við ef nemendur eiga að fá yfirlit yfir spurningar og svör
þeirra áður en þeir ljúka prófinu.

Prófleiðbeiningar

Leiðbeiningar sem birtast nemendum í upphafi prófsins.

Endurtaka

Ef merkt er við Má taka aftur geta nemendur spreytt sig oftar en
einu sinni á prófinu. Í reitinn Endurtökuleiðbeiningar er hægt að
skrifa leiðbeiningar um endurtöku.

Viðbrögð

Hægt að stilla hvenær eða hvort viðbrögð við réttum og röngum
svörum birtast nemendum, hvort viðbrögð eigi að erfast frá
spurningum eða skrá sértök viðbrögð fyrir þetta próf.

Tilraunir

Skráð hversu oft nemendur mega reyna að taka prófið og hversu
langur tími þarf að líða á milli tilrauna.

Lengd

Skráður sá tími sem nemendur hafa til að ljúka prófinu og hvort
og þá hvenær viðvörun um eftirstandandi tíma kemur upp.

Stillingar á spilara

Valið hvort nemendur eigi að sjá samantekt á prófinu í lok þess og
hvort staðfestingargluggi eigi að birtast áður en prófinu er
endanlega skilað inn.
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Slóð:

Námsstjóri



Námsefnisstjórnun
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Stofna

próf



Finna:
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Aðrir valmöguleikar fyrir próf eru þessir:
Prófhlutar
Nauðsynlegt er að stofna að minnsta kosti einn prófhluta fyrir hvert próf. Þegar prófhluti hefur
verið stofnaður er smellt á Stjórna spurningum og síðan Bæta spurningum við til að spurningar
úr spurningabanka birtist í prófinu. Þá er spurningabankinn valinn og merkt við þær spurningar
úr bankanum sem nota á í prófinu.
Slóð: Námsstjóri  Námsefnisstjórnun  Stofna próf  Finna  Skrá upplýsingar um próf  Nota
og bæta við upplýsingum  Prófhlutar:

Próftölfræði
Hér má skoða árangur nemenda í prófinu niður á einstakar spurningar.
Forkröfur
Hér er hægt að setja forkröfur fyrir nemendur áður en þeir taka prófið. Til dæmis getur verið
nauðsynlegt að nemandi hafi skoðað tiltekið námsefni áður en hann getur hafið próftöku.
Forkröfum er bætt við með því að ýta á hnappinn Bæta við.
Frjáls textasvör
Hér er hægt að skoða svör við frjálsum textaspurningum. Hægt er að leita eftir ákveðnu
námskeiði og skoða svörin eftir því.

4.1.5 VEFNÁMSKEIÐ SETT Á DAGSKRÁ
Þegar búið er að setja upp námsefni og próf er hægt að tengja námsefnið við námskeið í námskránni.
Það er gert með því að opna námskrána og annað hvort stofna nýjan áfanga fyrir námskeiðið eða opna
áfanga sem til er. Þá þarf að stofna kennslufyrirkomulag (eða opna kennslufyrirkomulag sem þegar er
til) og gæta þess að velja veftengdan kennsluhátt. Í reitinn Námsefni er svo efsta námsefnið í
námskeiðinu skráð.
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Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Opna áfanga  Stjórna kennslufyrirkomulagum  Stofna
kennslufyrirkomulag

Velja
veftengdan
kennsluhátt

Halda
áfram:
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Í reitinn námsefni þarf svo að skrá námsefnið sem búið var að stofna í námsefnisflipanum. Ef
uppbygging námsefnisins samanstendur af nokkrum hlutum líkt og í dæminu á Error! Reference source
not found. þarf bara að tengja efsta námsefnið við við kennslufyrirkomulagina.
Þegar búið er að skrá allar upplýsingar fyrir kennslufyrirkomulagina og ýta á Nota stofnar kerfið
sjálfkrafa námskeið fyrir vefnámskeiðið. Til þess að opna námskeiðið er smellt á Stjórna námskeiðum
á yfirlitssíðu kennslufyrirkomulagarinnar og námskeiðið valið úr listanum.
Slóð: Námsstjóri  Námskrá  Opna áfanga  Stjórna kennslufyrirkomulagum  Stofna
kennslufyrirkomulag  Velja veftengdan kennsluhátt  Halda áfram  Skrá upplýsingar  Nota
og bæta við upplýsingum:

Athugið að kerfið setur sjálfkrafa hak í reitinn við Takmarkað undir Skráning á námskeiðinu
sem það stofnar. Ef hakað er í þennan reit geta eingöngu þeir sem tilteknir hafa verið í
nemendaaðgangi fyrir námskeiðið eða ofar í stigveldinu skráð sig í námskeiðið. Í sumum
tilvikum gæti þess vegna verið nauðsynlegt að taka hakið af þessum reit.

Sætún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 38 af 47

FRÆÐSLUKERFI ORRA

5

AÐFÖNG

5.1 BÚA TIL AÐFÖNG
Aðföng eru aðstaða, fólk eða búnaður sem þörf er á til að halda námskeið eða fræðslu. Hægt er að búa
til aðföng og útdeila þeim á einingar í námskrá. Á aðfangasíðunni er hægt að búa til og birta öll aðföng
auk yfirlits yfir bókanir aðfanga. Hægt er að leita eftir aðföngum sem laus eru á ákveðnum tíma eða
aðföngum af ákveðinni tegund eða eftir einu ákveðnu aðfanganafni.
Þegar aðföng eru búin til er hægt að:


Haka við Vara stjórnanda við ef bókun skarast til að birta viðvörun ef aðföngin eru bókuð á
sama tíma. Þessi möguleiki er ekki til staðar við bókun á leiðbeinendum eða aðstöðu en ekki
er mögulegt að tvíbóka þessi aðföng.



Slá inn kostnaðargildi og kostnaðareiningu til að gera þér kleift að stjórna kostnaði við aðföng.



Tiltaka Einstakling ef leiðbeinendur þurfa að komast í leiðbeinendaviðmót. Sé þetta ekki gert
getur leiðbeinandinn ekki komist í námskeiðið úr leiðbeinendaviðmóti þrátt fyrir að vera
bókaður sem leiðbeinandi.

Slóð: Námsstjóri  Aðföng  Stofna aðföng:

Mynd

Þegar aðföng hafa verið búin til er hægt að bóka þau fyrir námskeið eða aðrar námskráreiningar.
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5.2 BÓKA AÐFÖNG
Aðfangabókunarsíðan er notuð til að bóka aðföng fyrir námskráreiningar svo sem flokka, námskeið og
umræður og til að búa til viðbótarbókanir. Fyrir námskráreiningar er líka hægt að bóka aðföng með því
að nálgast eininguna úr námskránni og velja Aðfangabókanir eða Minnislisti aðfanga.
Hægt er að bóka aðföng sem eru á lausu það tímabil sem er tiltekið. Aðföng sem búið er að bóka á
tímabilinu birtast ekki nema um búnað eða önnur aðföng er að ræða sem fleiri en eitt eintak er til af.
Athugið að bókunarstaða sé Staðfest svo aðrir geti ekki bókað sömu aðföng á sama tíma vegna annarra
námskeiða.
Hægt er að bóka aðföng á tilteknum tíma eða fyrir allt tímabil námskeiðsins. Til dæmis gæti sami hópur
þurft tvenns konar aðstöðu fyrir sitt hvora lotuna en á sama degi. Sé valið Já við Bóka fyrir allt tímabil
eru sömu aðföng bókuð fyrir allar kennslulotur námskeiðsins. Með því að velja Já við Birta fyrir
nemanda getur nemandi séð hvaða aðföng eru bókuð fyrir námskrárhlutinn í námskrá í sjálfsafgreiðslu.
Skilgreiningar fyrir bókun aðfanga:
Svæði

Skýringar

Tegund hlutar

Tegund námsskráreiningar sem bóka á aðföng fyrir, t.d.
Námskeið. ATH. að ef gera á aðföng óbókanleg á einhverju
tímabili, t.d. vegna viðhalds á kennslustofu, er
Viðbótarbókun valin hér og tímabilið skráð.

Heiti námskráreiningar

Leitarglugginn notaður til að finna námskeiðið, lotuna eða
þá námskráreiningu sem bóka á aðföng fyrir.
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Svæði

Skýringar

Upphafs- og lokadags. og
upphafs- og lokatími

Gildistími bókunarinnar. Kerfið sækir þessar upplýsingar í
skráða tíma fyrir námskráreininguna.

Heiti aðfanga

Leitargluggi notaður til að finna aðföngin sem á að bóka.

Bókunarstaða

Getur verið staðfest eða áætlað. Ath. að ef bókunarstaðan
er áætlað geta aðrir bókað námskeiðið á sama tíma.

Bókunardagur

Fyllist út sjálfkrafa af kerfinu.

Bókað af

Notendanafn þess sem bókar, fyllist út sjálfkrafa af kerfinu.

Hlutverk leiðbeinanda

Þetta er ekki nauðsynlegt að fylla út.

Magn

Fjöldi bókaðra aðfanga. Ath. að þegar leiðbeinandi eða
aðstaða eru bókuð getur þetta gildi bara verið 1.

Birta fyrir nemanda

Valið Já ef nemandinn á að sjá aðfangabókunina.

Bóka fyrir allt tímabilið

Ef sömu aðföng eiga að bókast fyrir allt tímabil námskeiðsins
(eða annarrar námskráreiningar) er valið já.

Upplýsingar um afhendingu

Nafn og símanúmer tengiliðar skráð.
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Slóð: Aðföng  Bókun aðfanga  Bæta við “Leiðbeinandi”  Hefja:

Loka fyrir bókun aðfanga
Hægt er að gera aðföng óbókanleg, t.d. ef leiðbeinandi er í fríi eða ef verið er að endurbæta
kennslustofu. Þá er ekki valinn ákveðinn atburður til að bóka aðföng á heldur Viðbótarbókun valin sem
tegund hlutar.
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Slóð: Aðföng  Bókun aðfanga  Bæta við Leiðbeinandi  Finna:
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6

SKRÁNINGAR

6.1 SKRÁNING NEMENDA OG LEIT Í SKRÁNINGUM
Skráning nemenda fer ýmist fram í gegnum sjálfsafgreiðslu (starfsmanna eða stjórnenda) eða miðlægt
í gegnum ábyrgðarsviðið Námsstjóri RIKI. Hægt er að skrá starfsmenn, verktaka og umsækjendur sem
stofnaðir hafa verið í starfsmannahluta Orra (HRMS).
Í ábyrgðarsviðinu Námsstjóri Ríki er hægt að fá yfirlit yfir skráningar á námskeið og uppfæra
skráningarstöður. Þegar fullbókað er á námskeið fær það stöðuna Fullt en nemendur geta samt áfram
sótt um pláss á námskeiðinu og fá þá bókunarstöðuna Beiðni. Ef pláss losnar á námskeiðinu getur
námsstjóri úthlutað því til þeirra sem sótt hafa um þátttöku.
Þegar nemendur eru skráðir á námsskeið úr ábyrgðarsviðinu Námsstjóri Ríki er hægt að skrá einn og
einn nemanda í einu (stök skráning) eða velja möguleikann hópskráning til að skrá hópa nemenda í
einni færslu. Þá er hægt að afrita nemendur af einu námskeiði yfir á annað eða leita eftir ákveðnum
hópum, t.d. eftir skipulagseiningum, starfsheitum og yfirmanni.
Slóð: Nemandi  Bæta skráningum við  Leita að námskeiði:

Nemendur fá mismunandi skráningarstöður eftir stöðu og uppsetningu námskeiðsins. Þessar
skráningarstöður eru í boði:

Sætún 10 I 105 Reykjavík l sími: 440 9000 l advania@advania.is I www.advania.is

Síða 44 af 47

FRÆÐSLUKERFI ORRA

Skráningarstöður nemenda:
Skráningarstaða

Skýringar

Lokið

Nemandi hefur lokið námskeiðinu og staðist það.

Hætt við skráningu

Hætt hefur verið við skráningu.

Fellt niður

Fræðsla hefur verið felld niður.

Synjað

Skráningu hefur verið synjað.

Lokið mætti ekki

Fræðslu lokið, þátttakandi mætti ekki.

Staðfest

Skráning hefur farið fram og er staðfest.

Beiðni

Viðkomandi hefur lagt fram beiðni um að fara á fræðslu og
yfirmaður á eftir að samþykkja.

Biðlisti

Skráning hefur verið sett á biðlista.

Stök skráning
Þegar aðgerðin Skráningar og áskriftir nemenda hefur verið valin er ýtt á hnappinn Bæta skráningum
við og síðan leitað að námskeiðinu og smellt á hnappinn Stök skráning
. Þá þarf að fylla í viðeigandi
reiti vegna skráningarinnar. Hér þarf að velja skráningarstöðu (oftast Staðfest) og nafn nemandans í
reitinn Eftirnafn. Hægt er að velja ástæðu fyrir skráningunni og velur kerfið þá forgangsröðun í
samræmi við ástæðuna. Ekki er þörf á að skrá í fleiri reiti á þessari síðu.
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Slóð: Nemandi  Bæta skráningum við  Leita að námskeiði  Stök skráning:

Hópskráning
Þegar aðgerðin Skráningar og áskriftir nemenda hefur verið valin er ýtt á hnappinn Bæta skráningum
við og síðan leitað að námskeiðinu og smellt á hnappinn Hópskráning
. Þá er smellt á Bæta
nemendum við, leitarforsendur skráðar í gluggana og ýtt á Hefja. Hægt er að leita eftir nafni, starfi,
skipulagseiningu, ráðningardegi o.s.frv..
Einnig er hægt að stilla þessa möguleika fyrir leitina:
Skráningarstaða

Birta
nemendur
uppfylla
áfangaforkröfur

Skýringar

sem
ekki

Leitin skilar niðurstöðum með öllum sem uppfylla leitarskilyrðin
hvort sem þeir uppfylla forkröfur um að hafa lokið ákveðnum
áfanga eða ekki.
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Skráningarstaða

Birta
nemendur
uppfylla
hæfniforkröfur
Birta
þegar
nemendur

Skýringar

sem
ekki

Leitin skilar niðurstöðum með öllum sem uppfylla leitarskilyrðin
hvort sem þeir uppfylla forkröfur um að hafa skráða ákveðna
hæfni eða ekki.

skráða

Leitin skilar niðurstöðum með öllum sem uppfylla leitarskilyrðin
hvort sem þeir eru þegar skráðir eða ekki.

Þegar leitin hefur verið framkvæmd eru þeir nemendur sem á að skrá á námskeiðið valdir og smellt á
Bæta við.
Afrita nemendur
Þegar aðgerðin Skráningar og áskriftir nemenda hefur verið valin er ýtt á hnappinn Bæta skráningum
við og síðan leitað að námskeiðinu og smellt á hnappinn Hópskráning
. Þá er smellt á Afrita
nemendur. Í leitarmöguleikum þarf að skrá heiti á námskeiðinu sem afrita á nemendur af og smella
síðan á Hefja. Þegar leitin hefur verið framkvæmd eru þeir nemendur sem á að skrá á námskeiðið valdir
og smellt á Bæta við.
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