
On-line/webbkurs  -
så här funkar det!

Det finns många anledningar till att 
gå en online/webbkurs. Den största 
fördelen är så klart tillgänglighet –
du kan få ny kunskap när just du 
kan och vill.
Men hur är då vår webkurs 
upplagd? 

Kursen ligger på Learnify portalen 
via en vanlig webb-adress. 
Dit får du ett inlogg när du betalt er 
kursavgift och du har tillgång till 
kursen och oss för frågor i 6 
månader. 
Du kommer alltid kunna nå oss för 
frågor via mail under dessa 6 
månader.

Klicka vidare i presentationen för 
att se hur det funkar.



När du betalt din kursavgift och du blivit tillagd på vår kursplats
kommer du få ett mail från Learnify med en länk där du skapar ett inlogg till Learnify
portalen. Där har du tillgång till din kursplats, ditt bibliotek och bloggar.



Kursplatsen innehåller en guide som visar dig runt och du hittar vår kurs att 
klicka dig vidare till.









Varje steg börjar med information om steget samt vilka kapitel i kurs-kompendiet
du ska läsa innan du börjar med de praktiska övningarna.
Även frågor från vårt kompendium är du välkommen att skicka till oss under din 
kurstid.



I kursspelarens topp hittar du menyn som visar stegets delar och innehåll. 

Kursen visas i rätt ordning men vill du gå till en specifik övning så kan du 
välja just den delen här.



Varje övning innehåller en beskrivning av övningen i text. När du är klar klickar du
dig vidare via markören i nedersta högra hörnet som säger Nästa



Efter varje beskrivning av övningen så kommer du till en film som visar övningen 
praktiskt. Här kan du pausa, spela om klippet hur många gånger du vill och behöver 
samt styra ljudet.



Utöver kursens 6 steg så innehåller kursen även extra övningar för inkallning, 
självförtroende samt tips på aktivering för kropp och hjärna.



Har du ytterligare frågor om vår webbkurs innan du bestämmer dig så 
är du välkommen att kontakta oss på online@linnebygdenshf.se

Allt om kursen hittar du här

Vill du anmäla dig? Det gör du här

mailto:online@linnebygdenshf.se
http://linnebygdenshf.se/webbkurs-valp-%252526-grundkurs.html
http://linnebygdenshf.se/kurser/kursanmalning.html

