Vejledning til kursisten
Plan2learn hedder Høje-Taastrup Kommunes kursusadministrationssystem (kursuskatalog).
Hvordan får jeg så fat i kursuskataloget?

For at logge ind på kursuskataloget er du ikke afhængig af at være på kommunes intranet.
Indtast adressen www.htk.plan2learn.dk på en internetside. Hvis du gør det via HTKalle kan
du finde det på forsiden ved at vælge ”kursuskatalog” i ”Find det hurtigt”.
Hvordan tilmelder jeg mig et hold?
 Log ind hvis du er oprettet som bruger
 Hvis du er ny bruger - vælg ”ny bruger” og udfyld de nødvendige oplysninger (Emailadressen kan være både privat eller arbejdsmæssigt, afhængig af hvad der er mest
smart for den enkelte).
 Under menupunktet ”min side” kan du klikke på ”søg i kataloget” og få en oversigt over alle kurser.
 Se under de forskellige faneblade i kataloget for at få andre oplysninger
 Ét kursus kan have tilknyttet mange hold, vælg derfor kurset først
 Du kan kun tilmelde dig ét hold indenfor hvert kursus
 Bekræftelse sendes straks til din mail
 Tilmeldingen kan ses på ”min side”
 Afmelding fra et hold sker også på ”min side”
Ajourføring af brugeroplysninger, VIGTIGT!
Under menupunktet ”min side” > ”se min brugerprofil”, kan du tjekke dine brugeroplysninger.
Sikre altid, at du står med den rigtige mail og det rigtige EAN nr. Hvis du skifter afdeling, er
det vigtigt, at du ændre EAN nr. ellers vil din gamle afdeling få regningen på de kurser du tilmelder dig.
Fordele i kursussystemet:
 Ved online tilmelding får kursisten besked om optagelse/venteliste med det samme
 Kursisten kan se egne tilmeldinger på ”min side”
 Underviseren kan lægge dokumenter til kursisterne på ”min side”
 Underviser og kursister kan udveksle dokumenter i ”grupperummet”
 Kursisten kan indtil datoen for sidste tilmeldingsfrist selv afmelde en kursustilmelding
 Er kursisten på venteliste, og der bliver en plads ledig, får kursisten automatisk besked
Spørgsmål til kursuskataloget kan rettes til HR-Centret, Helle Mølleskov hellemoe@htk.dk.
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