Tilmeld dig Cura e-læring på Kursusportalen
Baggrund
Cura e-læring består af en række e-læringsmoduler, der tilsammen giver dig en introduktion til Curas funktionalitet. På kursusportalen er der udbudt målrettede uddannelsesplaner for specifikke faggrupper.

Målrettede uddannelser
De målrettede uddannelser indeholder præcis de e-læringsmoduler, som kræves, for at den enkelte faggruppe kan arbejde i Cura. Nogle af uddannelsesplanerne er ydereligere inddelt efter, om man er ansat i
hjemmeplejen, på plejehjem eller i sundhedsenheden.
Faggrupperne er:


Sygeplejerske



SOSU-assistent



SOSU-hjælper



Fysioterapeut og Ergoterapeut



Ressourcekoordinator



Diætist



Borgerkonsulent



Leder

Hvis du ikke tilhører en af ovenstående faggrupper
… kan du tilmelde dig uddannelsen ”Cura - Alle moduler (ikke målrettet)”. Her kan du selv vælge de e-læringsmoduler du har behov for.
Tilhører du en faggruppe som ikke er listet ovenfor, men hvor dit arbejdsområde ligger tæt på, for eksempel
plejehjemsassistenter, så anbefaler vi, at du tilmelder dig den af de målrettede uddannelser, der bedst matcher dit arbejdsområde.
Elever og studerende kan tilmeldes den målrettede uddannelse, som de er under uddannelse i, og tage de
moduler der måtte være relevante.

Sådan gør du
Følg disse trin:
Trin

Handling


Åbn Kursusportalen
https://aak.plan2learn.dk/



Skriv ”Cura” i søgefeltet



Klik på knappen ”Søg”
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Illustration
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Handling

Illustration

Du skal nu filtrere efter uddannelse i venstre side.
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Klik på ”Uddannelse”

Resultat
Du ser nu en liste med de udbudte uddannelser. Der er oprettet målrettede uddannelser
for specifikke faggrupper.


Find en uddannelse målrettet dig. Hvis der ikke
er en målrettet uddannelse til dig, kan du
vælge ”Cura – Alle mo-
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duler (ikke målrettet)”


Klik på ”Læs mere” ud fra
den uddannelse, du ønsker at starte.

Du kommer nu ind på kursusbeskrivelsen. I bunden af siden
har du mulighed for at tilmelde
dig.


0
0
0
0

Klik på ”Tilmelding”.
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Bemærk
På nogle uddannelser er der
udbudt flere hold, hvor der
skelnes mellem hjemmepleje,
sundhedsenhed og plejehjem.
Du skal nu i gang med et tilmeldingsforløb på i alt 5 trin:


Klik dig igennem tilmeldingen via den grønne
knap nederst til højre.
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Dine deltageroplysninger
er automatisk udfyldt for
dig, så du skal bare
klikke på ”Næste”-knappen 5 gange for at
komme videre.
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Handling

Illustration

Når du har gennemført de 5
trin, er du tilmeldt.


Klik på knappen ”Vis aktivitet på Min side”, for at
åbne din e-læringsuddannelse i Cura.

7
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Du kommer nu ind på ”Min
side” på din uddannelse, hvor
du kan se alle e-læringsmodulerne.


Klik på ”Afspil” for at
starte det første e-læringsmodul.

Bemærk
E-læringsmodulerne skal tages
i den angivne rækkefølge. Når
du har gennemført et modul,
registreres det som ’gennemført’. Du beholder din status,
selvom du genser modulet.

Rigtig god fornøjelse med din Cura e-læringsuddannelse.

Spørgsmål vedr. tilmelding
Find kontaktperson på Portalen her.
Spørgsmål vedr. indhold
Søg i CuraLoop om andre har stillet samme spørgsmål, eller opret dit spørgsmål i CuraLoop her.
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