Alla användare blir automatiskt registrerade på kursen Introduktion till utbildningsportalen, vi vill att
alla användare av vår plattform börjar med att gå denna kurs. Så innan du går någon annan kurs
behöver du avsluta denna.
1. Klicka på länken:
https://rodakorset.learnster.com/invitation/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor
=svenska-roda-korsetef15c63e181c?vendor=svenska-roda-korset
2. Knappa in din e-post för att registrera dig.

OBS. När du klickar i Jag är inte en robot kan det komma upp ett fönster du måste markera
olika saker för att verifiera att du inte är en robot. Gör detta och klicka på Bekräfta.

3. Du får ett mejl skickat till din e-post.

Klicka på länken Klicka här.

4. Du kommer till en sida där du behöver skapa ett lösenord:

Fyll i namn och lösenord. Lösenordet måste innehålla en stor bokstav, en liten bokstav, en
siffra och minst 8 tecken. Klicka på Logga in.
5. Du kommer då in på din kurssida. Alla användare har automatiskt kursen Introduktion till
utbildningsportalen på sitt konto. Vi vill att alla går denna kurs till att börja med innan du går
de övriga kurserna. Klicka på kurskortet/bilden.
6. Sidan Starta kursen öppnas. Klicka på Starta kursen.

7. Första aktiviteten i kursen öppnas.

Du måste titta på filmen för att aktiviteten ska sättas till klar.
8. Längst upp till vänster finns en snabbmeny som visar kursens aktiviteter och var i kursen man
befinner sig.

9. När aktiviteten är klar går du längst ner på sidan. Där kommer en knapp upp längst ner i
högra hörnet. Klicka på knappen för att gå vidare i kursen.

10. Vi har lagt in en undersökning för att få reda på mer om dig som går kursen för att i
framtiden kunna erbjuda kurser kopplat till din roll i Svenska Röda Korset.

Du startar undersökningen genom att klicka på Starta knappen.
11. Vid sista avslutande aktiviteten kommer ett Grattis nere i högra hörnet. Klicka på knappen
för att avsluta kursen och i andra kurser få ditt diplom.
12. För att logga in på Utbildningsportalen igen kan du använda adressen
https://rodakorset.learnster.com/, lägg gärna sidan som ett bokmärke. Du loggar in med din
e-post och ditt lösenord som du skapade ovan.
13. Fler kurser når du via Katalogen. Du hittar den i menyn högst upp på sidan.

14. Du hittar alla våra tillgängliga kurser i katalogen. Du kan filtrera kurserna på ämnes- och
verksamhetsområde. Kurser som alla nya rödakorsare bör gå hittar du under Ny på Röda
Korset. Klicka på kurskortet/bilden för att anmäla dig och starta kursen.

15. Frågor? Kontakta utbildning@redcross.se

