Itslearning är Irisgruppen webbaserade lärplattform för bolagen Iris och Medlearn.

OBS: inloggningssidan för nya elever är öppet den första dagen kursen startar.
Skriv nyirissverige i Google sökmotor.

Klicka på nyirissverige – Its Learning.

Så får du dina användaruppgifter
Om du är en ny deltagare måste du hämtat ut dina inloggningsuppgifter med
hjälp av knappen ”Har du glömt ditt lösenord?”
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Gå till https://nyirissverige.Itslearning.com/
Klicka på länken Har du glömt ditt lösenord?

Ange den e-postadress du har angett när du anmälde dig till utbildningen.
Klicka på Skicka förfrågan.

Om informationen du anger är korrekt får du ett e-posmeddelande från Itslearning inom
kort.

Öppna meddelandet och klicka på länken.

När du klickar på länken i det mail som du har fått kommer du till den
här sidan.

(1.) Här kommer du att se ditt användarnamn.
(2.) Skriv upp användarnamnet så att du kommer ihåg det. Du ska sedan hitta på
ett lösenord och fylla i det två gånger. Skriv upp ditt lösenord så att du kommer
ihåg det.
(3.) Klicka sedan på Spara.
•

Därefter kommer du automatiskt in i Itslearning som visar en sida som bara visas i
samband med denna inloggning.

Kurser.
Klicka på fliken Kurser högst upp på sidan för att få fram din kurs.
Klicka sedan på namnet på din kurs.
Om du kan inte se den kurs som du skall gå under rubriken kurser är sannolikheten hög
att du inte är registrerats på den aktuella kursen. Kontakta din utbildningsanordnare.

Nu är du inne på startsidan av kursen. Klicka på fliken Planeringar högst upp på sidan.

•

Här kan du hitta information om kursen och dess olika planeringar.
Rulla ned i listen på höger sida för att se mer

•

Längre ned på samma sida så ser du de aktuella planeringarna.
Börja med den första planeringen som i exemplet nedan heter
Välkommen till Sverige. Klicka på den blå texten 1 planering

•

Nu kan du se de olika delar som ingår i den första planeringen och länkar som hör till
denna.

Boken
OBS: se till att du använder Chrome webbläsare program eller App.
För att se och kommer igång med din bok, Behöver du aktivera licensen via Itslearning.
Klicka på fliken Innehåll högst upp på sidan.

Här kan du hitta studiematerial för kursen i dess mappar.
Klicka på Vårt digitala läromedel, sedan klicka på bok namn som du hittar under
rubriken Vårt digitala läromedel.
Om allt gick bra så kommer du till en ny sidan från Gleerups där har du tillgång till din
digitala boken.

OBS: om något gick fel se till att du använder Google Chrome webbläsare och att du tillåtet popup
från det nya fönstret som öppnas via Itslearning.

Meddelandefunktionen
I Itslearning finns en intern meddelandefunktion där du enkelt kan skicka meddelande till
kurskamrater,
lärare och andra personer som finns i lärplattformen.
Funktionen når du genom att klicka på pratbubblan i en cirkel i övre menyraden.
• Klicka på "Nytt" för att öppna ett nytt meddelande.

Skicka meddelande direkt från kursen
Ett enkelt sätt att välja en eller flera adressater är att inne i kursplatsen välja Deltagare
och markera de aktuella personerna och sedan klicka på Skicka.
OBS! Meddelandet skickas endast inom Itslearning och inte till mottagarnas
externa e-postadresser.

Avisering till din e-post om nya meddelanden i Itslearning
Du kan däremot få e-post att du fått nya meddelande i Itslearning.
Under Dina inställningar - Epostavisering kan du ställa in hur du vill få aviseringarna.
Du kan också läsa meddelanden direkt i Itslearnings mobilapp som du kan ladda ned
gratis.

