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Gå inn på www.komopp.no. Bla litt ned på siden, og du vil finne det blå OlkWeb-ikonet. 
Når du klikker på ikonet vil du bli sendt til riktig OlkWeb. 

 

 

1. Innlogging Alle bruker sin epost-adresse som brukernavn. Ikke vis ditt passord til 
andre. Hvis du ikke husker passordet ditt kan du klikke på «glemt passord», så får du 
videre instruksjon sendt på e-post eller SMS. 
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2. Hvor finne diverse dokumenter?  
Ressurssenter: her ligger alle dokumenter som lærlingene har bruk for under læretiden. 
For eksempel: ukentlig dokumentasjon, kvartalsoppdrag, intern opplæringsplan 
(årshjul), fremdriftsplan med mer. 

 

• Under hvert enkelt fag ligger mal til ukentlig dokumentasjon av praksis og 
kvartalsoppdrag 

• Under «skjema» finner dere mal til opplæringsplan og fremdriftsplan 
 

3. Lærling - Opprette doumentasjon 

• Lærling går inn på «dokumentasjon» 
• Klikk så på «+Ny dokumentasjon» 
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• Skriv inn emne (tema) for oppgaven, og trykk videre på «legg til ny fil». Hent 
dokumentet du skal laste opp fra din PC og trykk «lagre» 

 

• I neste bilde vil alle læreplanmålene i ditt fag komme opp. Huk av for de målene du 
har knyttet til oppgaven, for så å bla ned og trykke «lagre». 

TEST dokumentasjon 
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4. Veileder - gi tilbakemelding på dokumentasjon:  

• Veileder må gå inn på lærling for å få tilgang til oppgaver, læreplan mm.  
• Gå inn på «dokumentasjon» 

 

 
• Her vil alle oppgavene lærlingen har lagt inn ligge. Målene lærlingen har knyttet til 

oppgaven står med et # foran. 
• Klikk videre på «øyet» helt til høyre 
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• Oppgaven ligger under «vedlegg». Klikk på oppgaven og den vil bli lastet ned til din 
PC.  

• Når du har lest oppgaven går du inn igjen (dokumentasjon à øyet) og klikker på 
«vis/skjul kommentarer). Da vil det dukke opp en kommentarboks der du skal gi 
tilbakemelding på oppgaven. Når du er ferdig å skrive trykker du «lagre». Lærlingen 
har nå fått tilbakemelding på oppgaven! J  

5. Intern opplæringsplan – årshjul:  
Det er faglig leders ansvar å lage intern opplæringsplan på hver enkelt lærling. Mal til 
opplæringsplan finner du på ressurssenter i mappen «skjema» i OlkWeb.  
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Opplæringsplan må fylles inn og lastes opp på OlkWeb under «notat» på lærlingen. Her 
skal dere skrive opp når lærlingen skal gjøre de ulike målene i den aktuelle 
praksisperioden.  
 

6. Halvårsevaluering  

En gang i halvåret skal det gjennomføres en halvårsevaluering med lærlingen. Denne er 
lovpålagt, og skal si noe om lærlingens faglige utvikling og arbeidsevne. 
 

• Gå inn på lærlingen det gjelder, klikk så på boksen «vurdering»  

 
• Her vil KomOpp legge inn halvårsvurdering under «agenda for vurderingssamtale» 
• Når du blar nedover i tekstboksen vil du få frem spørsmålene som skal besvares. Du 

kan også gjøre tekstboksen større ved å sette musepekeren på de små prikkene 
nederst i høyre hjørne, og dra den ut. Da vil du kunne se alle spørsmålene uten å 
måtte bla ned. 
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• Når dere har svart på spørsmål og det dere skal skrive må dere huske å trykke 
«lagre møtedetaljer».  

• Når dere har lagret blar dere litt nedover til dere kommer til vurderingsskjema for 
læreplanmålene.  
 

 
 

• Nå skal lærlingen vurdere egen måloppnåelse i forhold til hvert enkelt læreplanmål 
– dette kan være lurt at lærlingen gjør på forhånd.  

• Videre sitter dere sammen og gir 
«bedriftens vurdering». Klikk på boksen 
«sett vurdering» og det vil komme opp 
alternativene lav, middels eller høy 
måloppnåelse. Klikk på måloppnåelsen 
dere vurderer at lærlingen er på, og gå 
videre til neste læreplanmål.  
 
 
 
 
 
 

 

 

• Legg gjerne inn en kommentar ved å 
klikke på snakkebobla. 
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• Når dere har gått gjennom alle målene klikker dere på «signer vurdering» for å 
lagre. Det vil da komme opp en boks der du må registrere oppmøte, for så å trykke 
«signer vurdering». Halvårsvurderingen er nå gjennomført! J  

 

7. Siste halvårsevaluering – godkjenning av læreplanmål 

I siste halvår av læreløpet skal alle læreplanmål godkjennes av veileder. Først 
gjennomfører dere halvårsevalueringen som står forklart under punkt 6.  

Videre skal målene godkjennes: klikk på boksen med «o», og trykk «godkjent» eller «ikke 
godkjent». Skriv gjerne inn kommentar/begrunnelse før du godkjenner. 

 

 


