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K

unskapsbanken består idag av 50
korta kurser som finns tillgängliga via
Internet. Användaren har själv
möjlighet att styra tid och plats för
sina studier.
Våra nätbaserade lösningar fungerar som ett
bra basutbud för att bredda kompetensen inom
allt från stora organisationer till enstaka
individer.
Det
finns
olika
sätt
att
använda
Kunskapsbankens kort kurser. Malmö stad har
valt att erbjuda sina anställda ett mindre urval
av Kunskapsbankens kurser istället för alla
femtio. Genom att använda direktlänkar
kommer personalen åt kurserna utan att behöva
logga in via Kunskapsbankens portal.
- Vi har idag en egen plattform för e-lärande
innehållande olika e-kurser. Vi är i ett
uppstartsskede men vår avsikt är att e-lärande
inom kort ska finnas tillgängligt för alla våra
19 000 anställda. Genom att komplettera med
några av Kunskapsbankens kurser breddar vi
vårt utbud med ett lite lättsammare innehåll
och får då också en viss variation i
kursutbudet. Detta är ett av flera sätt att öka det
totala intresset för att använda nätbaserade
kurser, säger Pia Rosenquist, projektledare
vid IT-avdelningen.
En av grundtankarna med Kunskapsbankens
kurser är att kunna erbjuda ett brett utbud av
kurser till en låg kostnad. Det stora utbudet och
generella inriktningen medför att nästan alla
kan hitta något intressant, oavsett om det gäller
för arbete, fritid eller inom någon ideell
organisation. På så sätt får vi också möjlighet
att erbjuda kurserna till en mycket låg kostnad.
- Vi sökte bland utbudet av nätbaserade kurser
och fastnade för Kunskapsbanken både för
dess enkelhet och rimliga kostnad, fortsätter
Pia. Dessutom kräver de ingen extra
anpassning utan kan börja användas direkt.
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Nya kunder
Under senare tid har vi fått önska några nya
kunder välkomna till Kunskapsbanken.
Söderhamn och Mariestads kommun har
båda börjat använda de nätbaserade kurserna i
sina projekt för arbetslösa ungdomar.
Dessutom har ett flertal privatpersoner också
hört av sig och vill börja använda kurserna.
Även om vi inte i första hand riktat oss mot
privatmarknaden tycker vi det är jätteroligt att
så många hittar till vår hemsida och vill prova
på under några månader. Kanske kan det vara
en bra gåva till någon du känner?

Nya manualer
Vi har nu blivit klara med de nya
beskrivningarna av Kunskapsbanken och
Expeditionen. Kunskapsbankboken ger nya
användare
en
introduktion
i
hur
Kunskapsbanken fungerar och kan användas.
På några sidor beskrivs lättfattat de olika
funktionerna i Kunskapsbanken och hur den
nya användaren ska komma igång.
Den andra riktar sig till de personer som är
ansvariga för användandet av Kunskapsbanken
inom sin organisation. Här beskrivs det
administrativa verktyget Expeditionen och
alla dess funktioner. Genom att nyttja
Expeditionen har administratören möjlighet att
både följa och påverka användandet.
Hör gärna av er om ni är intresserade av att få
de nya broschyrerna. Vi kommer att skicka
dessa till redan befintliga kunder. Men även ni
som funderar på att börja använda
Kunskapsbanken är välkomna att höra av er.

Mer information
Vill
du
ha
mer
information
om
Kunskapsbankens korta kurser på nätet så
hjälper vi dig gärna.
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