3. Kursus i SSG
Denne vejledning gennemgår fra start til slut, hvor og hvordan du tager de påkrævede kurser i SSG.
Bemærk at du skal sidde ved en computer med adgang til lyd, inden du fortsætter.
1.
Når du bliver tilmeldt et
kursus, du skal tage, vil du
modtage følgende mail med
en kursuskode.

2.
Tryk på linket i mailen.
3.
Har du din kode, men ikke adgang til din arbejdsmail, så gå ind på
hjemmesiden www.ssg.se og følg vejledningen:
Har du klikket på linket i mailen, så gå i stedet til punkt 8.
4.
Klik på English i øverste højre
hjørne for at skifte sprog.
5.
Vælg Log in.

6.
Vælg Take a course.

7.
Indtast din kode og klik
Login.

8.
For at være sikker på at du er blevet oprettet korrekt, ser du dette billede:

9.
Er oplysningerne er korrekte, så klik på
den grønne knap: Yes, my information is
correct
(Gå til punkt 11).
10.
Var oplysningerne ikke korrekte, klikker
du på No, this is not me. Kontakt
personen, der har tildelt dig kurset, for
at få rettet dine oplysninger. Denne
person er oplyst i mailen, du fik med
kurset.

11.
På denne side skal du vælge,
hvilke(t) kursus du vil tage først. De
står listet midt på siden under
Current trainings.
12.
Kurset SSG Entre Fortum Waste Solutions Nyborg
er det lokale kursus og tager ca. 30 minutter at
gennemføre.
Kurset SSG Entre Grundkursus – For arbejde i den
danske industri er det overordnede kursus og
tager 2 – 3 timer at gennemføre.
13.
Klik på Start ud for det kursus du gerne vil starte.

14.
Det er muligt at vælge kurset på henholdsvis
dansk og engelsk. Klik på pilen ud for det danske
kursus for at starte.
15.
I toppen af skærmen vil du kunne se, hvor
langt i kursusforløbet du er. Den øverste
bjælke viser, hvilket overordnet kapitel du
er ved, mens den nederste bjælke viser
underkapitlet.
16.
Ved at klikke på Certificering nederst til venstre, bliver du
ført direkte til side 39 af 39, hvor du kan begynde testen.
Så længe du ikke har påbegyndt testen kan du frit bladre
frem og tilbage mellem alle 39 sider.
17.
Nederst til højre ses dette panel.

18.
Knappen, Lyt, aktiverer oplæsning af siden.
Mens der læses op, vil en markør vise, hvor i
teksten du befinder dig.

19.
Tallene over afspilleren viser, hvilken side du
befinder dig på.
20.
Pilene bruges til at bladre mellem siderne.

21.
Gennem kurset vil der forekomme orange
knapper eller tekst med orange, som i billedet
til højre. Når noget er orange kan du klikke på
det og enten læse mere om et emne eller tage
små tests for at se, om du har forstået det, du
netop har læst.

22.
I de tilfælde, hvor du skal afspille en video, skal
du klikke på den hvide pil i midten af billedet.

23.
Når du er klar til at tage testen, går du til side
39 af 39.
-

Når først testen er i gang, kan du ikke
gå tilbage til teksten.

-

Hvis du forlader testen, inden den er
færdig, skal du starte testen forfra ved
næste login.

24.
Klik på Start certificering og svar rigtigt på 80 %
af spørgsmålene for at bestå.

25.
Når alle spørgsmål er besvaret, skal du klikke på
Send resultatet.

26.
Eksemplet her, viser en medarbejder, der har
taget prøven med 1 fejl. Medarbejderen kan se,
hvilke spørgsmål der er svaret forkert på, og
hvad han/hun svarede, men ikke hvad det
rigtige svar er.
Prøven er samtidig bestået, da over 80 % af
spørgsmålene er besvaret korrekt.
27.
Tryk Ok og vælg Exit.
Er prøven bestået, er du færdig. Er prøven
fejlet, kan du tage den igen ved at genvælge
kurset.

Alle spørgsmål om selve testen:
Emil Buchwald Johansen - EHSQ
3085 8163
Emil.johansen@fortum.com

Alle spørgsmål vedr. IT:
itsupport@fortum.com
2529 1245

