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Hva er administrasjonsportalen?

• I administrasjonsportalen (https://llu.udir.no/Administrasjon/) kan Fylkeskommunen og 
opplæringskontorene sende ut undersøkelsene, følge med på hvor mange som har besvart og 
sende purringer. 

• I den samme portalen kan Fylkeskommunen og opplæringskontorene følge med på resultatene 
og ta ut rapporter fra årets og tidligere års gjennomføringer.

I administrasjonsportalen kan Opplæringskontoret:

• Sende ut Lærlingundersøkelsen til sine lærlinger og lærekandidater

• Sende ut Årlig rapportering og Lærebedriftsundersøkelsen til sine medlemsbedrifter

• Se svar fra medlemsbedrifter på Årlig rapportering

• Besvare Årlig rapportering for opplæringskontoret

https://llu.udir.no/Administrasjon/


Pålogging

1. Gå til administrasjonsportalen: 
https://llu.udir.no/Administrasjon/

2. Klikk på logg inn med UBAS. Benytt UBAS
brukernavn og passord.

• Dette forutsetter at Opplæringskontoret har fått 
tildelt UBAS-tilgang av fylkeskommunen. 

• Mer informasjon finner du her: 
https://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektor
atets-system-for-brukeradministrasjon-ubas/

3. Alternativt kan opplæringskontoret benytte 
påloggingsinformasjonen de fikk tilsendt i 
forbindelse med Årlig rapportering. Da logger man 
inn med brukernavn og passord på første 
påloggingsside. 

https://llu.udir.no/Administrasjon/
https://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas/


Hovedsidene i administrasjonsportalen



Hovedelementene i skjermbildet

Hovedmeny

• I hovedmenyen ligger menyene Admin og Rapport. 

• Admin er for administrasjon og oppfølging av gjennomføringene for de ulike 
undersøkelsene.

• Rapport er for visning av resultater fra gjennomførte undersøkelser.
I Admin-menyen 



Hovedelementene i skjermbildet

Toppmeny

• Toppmenyen under Admin inneholder menyene Startsiden, Årlig rapportering, Læringundersøkelsen 
og Lærebedriftsundersøkelsen

• På Startsiden finner man informasjon om status på de ulike undersøkelsene.
• Under Årlig rapportering kan man sende ut og følge opp Årlig rapportering for sine medlemsbedrifter.

• Merk at Lærebedriftsundersøkelsen automatisk sendes ut sammen med Årlig rapportering. 
• Under Lærlingundersøkelsen administrerer man gjennomføringen av lærlingundersøkelsen. 
• Under Lærebedriftsundersøkelsen purrer man på gjennomføringen av lærebedriftsundersøkelsen.

• Merk at Hovedmenyen Lærebedriftsundersøkelsen åpnes 15. november og kun skal brukes til 
separat purring på Lærebedriftsundersøkelsen. 



Startsiden

På startsiden vises en oversikt over status på undersøkelsene. 
Her vil du finne informasjon om antall inviterte og besvarte for hver undersøkelse, og når de avsluttes. 
Du kan klikke på navnet til undersøkelsen for å gå direkte til administrasjon av denne.



Årlig rapportering

På administrasjonssiden for årlig rapportering kan man sende ut og følge opp 
gjennomføringen for sine medlemsbedrifter.



Kort om årlig rapportering

Årlig rapportering skal sendes ut i perioden 15. oktober til 20. desember

• Årlig rapportering sendes ut til opplæringskontorer, medlemsbedrifter og frittstående lærebedrifter 
som har lærlinger eller lærekandidater med løpende lærekontrakt per 1. oktober. 

• I opplæringskontorene er det daglig leder som skal svare på årlig rapportering

• I medlemsbedrifter og frittstående lærebedrifter er det en faglig leder som skal svare på årlig 
rapportering.

Det er obligatorisk å gjennomføre årlig rapportering

• Den årlige rapporteringen består av rapporteringsspørsmål og dokumentasjonsspørsmål. Både 
rapporteringsspørsmål og dokumentasjonsspørsmål er obligatorisk og ikke anonyme.

• Medlemsbedriftene skal svare på dokumentasjonsspørsmålene. 

• Opplæringskontoret skal svare på rapporteringsspørsmålene, basert på hva medlemsbedriftene svarer 
på dokumentasjonsspørsmålene.



Kort om årlig rapportering

Både fylkeskommunen og opplæringskontorene har ansvar for å sende ut årlig rapportering

• Fylkeskommunen har ansvaret for å sende ut og følge opp årlig rapportering for de 
opplæringskontorer og frittstående lærebedrifter de har lærlinger hos. 

• Dette kan innebære at ett og samme opplæringskontor får invitasjon til å svare på årlig rapportering 
fra alle de fylkeskommunene de har lærlinger fra. 

• Opplæringskontorene har ansvaret for å sende ut og følge opp årlig rapportering til sine 
medlemsbedrifter. 

Lærebedriftsundersøkelsen henger på utsendelsen av årlig rapportering

• Etter at spørsmålene i årlig rapportering er besvart får samme person mulighet til å svare på 
spørsmålene i Lærebedriftsundersøkelsen.

• Lærebedriftsundersøkelsen skal ikke besvares av opplæringskontorer. 

• Merk at Opplæringskontorene må sende ut og purre på årlig rapportering for at medlemsbedrifter skal 
få tilsendt Lærebedriftsundersøkelsen. 



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?

For å gjennomføre årlig rapportering må opplæringskontoret:

1. Logge inn i administrasjonsportalen

2. Sjekke at kontaktinformasjonen til medlemsbedriftene stemmer

3. Velge hvilke medlemsbedrifter det skal sendes årlig rapportering til

4. Redigere tekst og sende invitasjon til medlemsbedrifter

5. Sjekke status og sende påminnelse til medlemsbedrifter som ikke har svart

6. Besvare årlig rapportering basert på hva medlemsbedriftene har svart i sine 
dokumentasjonsspørsmål



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
1. Logge inn i administrasjonsportalen

• Opplæringskontorene kan logge inn i administrasjonsportalen ved å benytte 
UBAS pålogging, alternativt påloggingsinformasjonen fikk tilsendt i 
forbindelse med Årlig rapportering.

• Se side 4 om hvordan logge inn i administrasjonsportalen.

• For å komme til administrasjon av årlig rapportering velges Admin i 
hovedmenyen og Årlig rapportering i toppmenyen.

https://llu.udir.no/Administrasjon/Membership/Login.aspx


Hvordan gjennomføre årlig rapportering?

I undermenyen under Årlig rapportering finner man menyene Årlig rapportering, Brukere og 
Historikk

For å sende ut ut undersøkelsene går vi til Brukere



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
2. Sjekke at kontaktinformasjonen til medlemsbedriftene stemmer

• Under toppmenyen Årlig rapportering og undermenyen Brukere ser du en oversikt over 
medlemsbedriftene som skal gjennomføre årlig rapportering.

• Informasjon under feltene «Navn», «Mobil» og «E-post» kan endres ved å klikke på de. 
Dersom det mangler informasjon i disse feltene vil du se et grønt pluss-ikon som kan klikkes 
på for utfylling av informasjon.  



På denne siden har du oversikt over respondentene dine som skal besvare Årlig rapportering. 

Informasjon under feltene «Navn», «Mobil» og «E-post» kan endres ved å klikke på de. Dersom det mangler informasjon 
i disse feltene vil du se et grønt pluss-ikon som kan klikkes på for utfylling av informasjon.  

Du kan sende invitasjon til undersøkelsen ved å huke av respondent(er) og trykke på ikonet merket med «E-post» eller 
«SMS». Her vil du få opp en dialogboks hvor du kan gjøre endringer i meldingen og deretter sende ut invitasjonen(e). 
Ved å klikke på «Brukerliste» vil du få opp en liste over merkede brukere i Excel.

Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
3. Velge hvilke respondenter det skal sendes årlig rapportering til



E-post

På siden «Brukere» i undermenyen kan du huke av 
respondenter og sende invitasjon via e-post til disse. 
Se side 17. Ved å klikke på E-post-ikonet øverst til 
høyre vil du få opp dialogboksen som vises her.

Her kan du endre målform, svar adresse, emne og 
meldingsteksten som er redigerbar. Tekst som er 
låst er informasjon om undersøkelsen som 
påloggingsinformasjon(direktelenke) og svarfrist.

De som allerede har besvart vil ikke motta 
invitasjonen/påminnelse på nytt.

Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
4. Redigere tekst og sende invitasjon til medlemsbedrifter



SMS

På siden «Brukere» i undermenyen kan du huke av 
respondenter og sende invitasjon via SMS til disse. 
Se side 17. Ved å klikke på SMS-ikonet øverst til 
høyre vil du få opp dialogboksen som vises her.

Her kan du endre målform. SMS består av en tekst 
som er låst og en avsenderhilsen som kan 
redigeres. Tekst som er låst er informasjon om 
undersøkelsen som 
påloggingsinformasjon(direktelenke) og svarfrist.

De som allerede har besvart vil ikke motta 
invitasjonen/påminnelse på nytt.

Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
4. Redigere tekst og sende invitasjon til medlemsbedrifter



På denne siden ser du oversikt over invitasjoner som er sendt til dine respondenter og hvilken status de 
ulike utsendelsene har.

Klikk på tallet under «Antall feilet» for å se hvilke respondenter utsendelsen har feilet for. Det kan f.eks 
være at feilen skyldes feil i e-postadressen. Når du har indentifisert respondentene dette gjelder kan du gå 
til menypunktet Brukere og gjøre nødvendige endringer før du sender ut invitasjonen på nytt.

Klikk på de ulike kolonnetitlene for å sortere listen etter antall.

Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
5. Sjekke status og sende påminnelse



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
5. Sjekke status og sende påminnelse

Under toppmenyen Årlig rapportering og undermenyen Årlig rapportering får man oversikt over status for hver enkelt 
medlemsbedrift.

• I kolonnen Rapportering OK/LB vil det vises en grønn hake dersom ditt opplæringskontor har besvart årlig 
rapportering.

• I kolonnen Rapportering MB vil det vises en grønn hake dersom alle dine medlemsbedrifter har besvart årlig 
rapporering.

• I kolonnen Avvik vil det vises en grønn hake med en grønn sirkel rundt dersom det ikke er noen avvik. Ved avvik vil 
det vises en oransje varseltrekant.



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
5. Sjekke status og sende påminnelse

Dersom status er «Ikke godkjent» gjør følgende:

• Sjekk om medlemsbedriften har svart: Om medlemsbedriftene ikke har svart kan det 
sendes purring til medlemsbedriftene som ikke har svart. Se side 16-19.

• Sjekk om opplæringskontoret har svart: Om opplæringskontoret ikke har svart, må 
opplæringskontoret gjennomføre årlig rapportering. Se side 23-25. Vent gjerne med å 
besvare årlig rapportering til medlemsbedriftene har besvart.



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
5. Sjekke status og sende påminnelse

Dersom status er «Ikke godkjent» gjør følgende:

• Sjekk om det er avvik: Dersom opplæringskontor og medlemsbedriftene har svart må man sjekke 
avviket ved å se etter spørsmål hvor det er svar på både Ja og Nei. (I eksempelet nedenfor ser vi at 7 
medlemsbedrifter har svart «Nei» på spørsmål vedr. skriftlig intern plan for opplæring.)

• Fylkeskommunen kan manuelt godkjenne årlig rapportering med avvik i samråd med 
opplæringskontoret dersom det er hensiktsmessig. 



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
6. Besvare årlig rapportering

For å besvare årlig rapportering velger man toppmenyen Årlig rapportering og undermenyen 
Årlig rapportering



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
6. Besvare årlig rapportering

Utfyllingsskjemaet vises ved å klikke på navnet til fylkeskommunen som ditt opplæringskontor opererer under. 

Dersom ditt opplæringskontor har medlemsbedrifter knyttet til flere fylkeskommuner vil det finnes et eget skjema under 
hver enkelt fylkeskommune, som alle skal fylles ut.

Merk! Hver fylkeskommune sender ut invitasjon til årlig rapportering. Derfor kan det i enkelte tilfeller være flere personer i 
opplæringskontoret som har mottatt mail om årlig rapportering. 



Hvordan gjennomføre årlig rapportering?
6. Besvare årlig rapportering

Utfylling av skjemaet utføres ved å svare «Ja» eller «Nei» på de ulike spørsmålene til høyre for «Rapportering OK/LB». 
Under selve svarene og til høyre for «Rapportering MB» vil du se svar fra dine medlemsbedrifter. Klikk på tallet under 
alternativet for å se medlemsbedriftene med svar på dette alternativet.

Medlemsbedriftene svarer på årlig rapportering i en egen portal som de får tilgang til etter å ha blitt tilsendt invitasjon. 
Se side 16-19.

Under «Kommentar fra OK/LB» kan du skrive en kommentar som også vises for fylkeskommunen.



Lærebedriftsundersøkelsen

På administrasjonssiden for lærebedriftsundersøkelsen kan du administrere 
gjennomføringen av lærebedriftsundersøkelsen.



Kort om Lærebedriftsundersøkelsen

Hva er formålet med Lærebedriftsundersøkelsen?

• Formålet med Lærebedriftsundersøkelsen er å få informasjon som knytter seg til læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i 
lærebedriften. Den som svarer på undersøkelsen, gjør dette på vegne av bedriften. 

• Resultatene fra undersøkelsene benyttes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige 
utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.

Lærebedriftsundersøkelsen sendes ut sammen med årlig rapportering i perioden 15. oktober til 20. desember

• Undersøkelsen sendes til faglige ledere i frittstående lærebedrifter og medlemsbedrifter som har lærlinger eller 
lærekandidater med løpende lærekontrakt per 1. oktober. 

• Etter at spørsmålene i årlig rapportering er besvart får samme person mulighet til å svare på spørsmålene i 
Lærebedriftsundersøkelsen.

• Lærebedriftsundersøkelsen skal ikke besvares av opplæringskontorer. 

• Merk! Opplæringskontorene må sende ut og purre på årlig rapportering for at medlemsbedrifter skal få tilsendt 
Lærebedriftsundersøkelsen. Se kapittel om Årlig rapportering for mer informasjon.



Kort om Lærebedriftsundersøkelsen

Fra 15. november kan fylkeskommunen og opplæringskontorene purre på Lærebedriftsundersøkelsen separat fra 
årlig rapportering

• Dersom mange medlemsbedrifter har svart på årlig rapportering uten å svare på Lærebedriftsundersøkelsen kan 
fylkeskommunene og opplæringskontorer purre på denne undersøkelsen separat. 

• Det er viktig at opplæringskontoret har god dialog med fylkeskommunen(e) om hvem som skal ha hovedansvar for 
utsendelse av eventuelle purringer, for å forhindre at det sendes ut purringer parallelt til en og samme mottaker

Viktig info om purring av Lærebedriftsundersøkelsen

• Alle medlemsbedrifter som ikke har svart på Lærebedriftsundersøkelsen vil motta purring uavhengig av om de har 
svart på årlig rapportering eller ikke. 

• Medlemsbedrifter som verken har svart på årlig rapportering eller Lærebedriftsundersøkelsen vil motta dobbelt 
opp med purringer dersom det sendes purring på årlig rapportering i tillegg til purring 
på lærebedriftsundersøkelsen.



Hvordan gjennomføre purring av Lærebedriftsundersøkelsen?

For å gjennomføre Lærebedriftsundersøkelsen må opplæringskontoret:

1. Logge inn i administrasjonsportalen

2. Sjekke status

3. Sjekke at kontaktinformasjonen er riktig

4. Velge hvilke medlemsbedrifter undersøkelsen skal sendes ut til

5. Redigere tekst og sende ut invitasjoner og påminnelser til medlemsbedrifter 
som ikke har svart



Hvordan gjennomføre purring av Lærebedriftsundersøkelsen?
1. Logg inn i administrasjonsportalen

• Opplæringskontorene kan logge inn i administrasjonsportalen ved å benytte UBAS
pålogging, alternativt påloggingsinformasjonen fikk tilsendt i forbindelse med Årlig 
rapportering.

• Se side 5 om hvordan logge inn i administrasjonsportalen.

• For å komme til administrasjon av lærebedriftsundersøkelsen velges Admin i hovedmenyen 
og Lærebedriftsunderøskelsen i toppmenyen.

https://llu.udir.no/Administrasjon/Membership/Login.aspx


På denne siden ser du oversikt over invitasjoner som er sendt til dine respondenter og hvilken status de 
ulike utsendelsene har.

Klikk på tallet under «Antall feilet» for å se hvilke respondenter utsendelsen har feilet for. Det kan f.eks 
være at feilen skyldes feil i e-postadressen. Når du har indentifisert respondentene dette gjelder kan du gå 
til menypunktet Brukere og gjøre nødvendige endringer før du sender ut invitasjonen på nytt.

Hvordan gjennomføre purring av Lærebedriftsundersøkelsen?
2. Sjekke status



Hvordan gjennomføre purring av Lærebedriftsundersøkelsen?
3. Sjekke at kontaktinformasjon er riktig

• Under toppmenyen Lærebedriftsundersøkelsen og undermenyen Brukere ser du en oversikt 
over medlemsbedriftene som skal gjennomføre Lærebedriftsundersøkelsen.

• Informasjon under feltene «Navn», «Mobil» og «E-post» kan endres ved å klikke på de. 
Dersom det mangler informasjon i disse feltene vil du se et grønt pluss-ikon som kan klikkes 
på for utfylling av informasjon.  



Hvordan gjennomføre purring av Lærebedriftsundersøkelsen?
4. Velge medlemsbedrifter det skal sendes invitasjon til

• Under toppmenyen Lærebedriftsundersøkelsen og undermenyen Brukere administreres 
utsendelse av invitasjoner og purringer.

• Merk at invitasjoner og purringer sendes ut på samme måte, og at de som allerede har svart 
på undersøkelsen ikke vil motta en invitasjon/purring på nytt



På denne siden ser du oversikt over medlemsbedriftene dine som skal besvare Lærebedriftsundersøkelsen.
Du kan sende invitasjon til undersøkelsen ved å huke av respondent(er) og trykke på ikonet merket med «E-post». 
Du vil da få opp en dialogboks hvor du kan gjøre endringer i e-postteksten og deretter sende ut invitasjonen(e). Ved å 
klikke på «Brukerliste» vil du få opp en liste over merkede brukere i Excel.

Informasjon under feltene «Navn», «Mobil» og «E-post» kan endres ved å klikke på de. Dersom det mangler 
informasjon i disse feltene vil du se et grønt pluss-ikon som kan klikkes på for utfylling av informasjon.  

Hvordan gjennomføre purring av Lærebedriftsundersøkelsen?
4. Velge medlemsbedrifter det skal sendes invitasjon til



På siden «Brukere» i undermenyen kan du huke av 
respondenter og sende invitasjon og purring via e-
post til disse. Ved å klikke på E-post ikonet øverst 
til høyre vil du få opp dialogboksen som vises her.

Her kan du endre målform, svar adresse, emne og 
meldingsteksten som er redigerbar. E-posten 
består av en tekst som er redigerbar og en tekst 
som er låst. Teksten som er låst er nødvendig 
informasjon om undersøkelsen som 
påloggingsinformasjon(direktelenke) og svarfrist.

De som allerede har besvart vil ikke motta 
invitasjonen/påminnelsen på nytt.

Hvordan gjennomføre purring av Lærebedriftsundersøkelsen?
5. Redigere tekst og sende ut invitasjoner og påminnelser



Lærlingundersøkelsen

På administrasjonssiden for Lærlingundersøkelsen kan du administrere 
gjennomføringen av Lærlingundersøkelsen.



Lærlingundersøkelsen - Innledning

Lærlingundersøkelsen gjennomføres i løpet av perioden 15. oktober til 20. desember.
• Det er obligatorisk for fylkeskommunen å gjennomføre Lærlingundersøkelsen hvert år. 
• Undersøkelsen sendes ut til lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober. 
• Lærlingene og Lærekandidatene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke 

ønsker å svare på.

Både fylkeskommunen og opplæringskontorene kan administrere undersøkelsen 
• Det er viktig at opplæringskontoret har god dialog med fylkeskommunen(e) om hvem som skal ha hovedansvar 

for utsendelse av invitasjoner og purringer. 

Lærlingene må informeres godt før undersøkelsen sendes ut
• Fylkeskommunen har ansvaret for at de som svarer på undersøkelsene er godt informert om formålet med 

undersøkelsene og hvordan personopplysninger som samles inn behandles. God informasjon er også viktig for at 
lærlingene svarer på undersøkelsen.

• Opplæringskontorene oppfordres også til å informere lærlinger og lærekandidater. 
• Informasjonsskriv om undersøkelsen finner dere her: https://www.udir.no/tall-og-

forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelser-i-larebedrift/#a112406

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelser-i-larebedrift/#a112406


Hvordan gjennomføre Lærlingundersøkelsen?

For å administrere Lærlingundersøkelsen må opplæringskontoret:

1. Logge inn i administrasjonsportalen

2. Sjekk at kontaktinformasjonen stemmer

3. Velg de respondentene du skal sende undersøkelsen til

4. Rediger tekst og send invitasjon

5. Få oversikt over utsendelser som er gjennomført og sende ut på nytt om 
nødvendig



Hvordan gjennomføre Lærlingundersøkelsen?
1. Logg inn i administrasjonsportalen

• Opplæringskontorene kan logge inn i administrasjonsportalen ved å benytte UBAS
pålogging, alternativt påloggingsinformasjonen fikk tilsendt i forbindelse med Årlig 
rapportering.

• Se side 5 om hvordan logge inn i administrasjonsportalen.

• For å komme til administrasjon av lærlingundersøkelsen velges Admin i hovedmenyen og 
Lærlingunderøskelsen i toppmenyen.

https://llu.udir.no/Administrasjon/Membership/Login.aspx


Hvordan gjennomføre Lærlingundersøkelsen?
2. Sjekke at kontaktinformasjon stemmer

• Under toppmenyen Lærlingundersøkelsen og undermenyen Brukere ser du en oversikt over 
lærlingene som skal besvare Lærlingundersøkelsen.

• Informasjon under feltene «Navn», «Mobil» og «E-post» kan endres ved å klikke på de. 
Dersom det mangler informasjon i disse feltene vil du se et grønt pluss-ikon som kan klikkes 
på for utfylling av informasjon.  



Hvordan gjennomføre Lærlingundersøkelsen?
3. Velg respondentene du skal sende invitasjon til

• Du kan sende invitasjon til undersøkelsen ved å huke av respondent(er) og trykke på ikonet 
merket med «E-post» eller «SMS». Her vil du få opp en dialogboks hvor du kan endre på e-
postmeldingen og deretter sende ut invitasjonen(e). 

• Ved å klikke på «Brukerliste» vil du få opp en liste over merkede brukere i Excel.



Hvordan gjennomføre Lærlingundersøkelsen?
4. Rediger tekst og send invitasjon

E-post

Når du har huket av de respondentene du ønsker å 
sende ut invitasjon til undersøkelsen til og klikket på 
«E-post»(se forrige side) får du opp dialogboksen som 
vises her. 

Her kan du endre målform, svar adresse, emne og 
meldingsteksten som er redigerbar. E-posten består 
av en tekst som er redigerbar og en tekst som er låst. 
Tekst som er låst er nødvendig informasjon om 
undersøkelsen som påloggingsinformasjon 
(direktelenke) og svarfrist.

De som allerede har besvart vil ikke motta 
invitasjonen/påminnelsen på nytt.



Hvordan gjennomføre Lærlingundersøkelsen?
4. Rediger tekst og send invitasjon

SMS

Når du har huket av de respondentene du ønsker å 
sende ut invitasjon til undersøkelsen til og klikket på 
«SMS»(se side 42) får du opp dialogboksen som vises 
her. 

Her kan du endre målform og hilsen. SMS består av en 
tekst som er låst og en avsenderhilsen som kan 
redigeres. Tekst som er låst er nødvendig informasjon 
om undersøkelsen som påloggingsinformasjon 
(direktelenke) og svarfrist.

De som allerede har besvart vil ikke motta 
invitasjonen/påminnelsen på nytt.



På denne siden ser du oversikt over invitasjoner som er sendt til dine respondenter og hvilken status de 
ulike utsendelsene har.

Klikk på tallet under «Antall feilet» for å se hvilke respondenter utsendelsen har feilet for. Det kan f.eks 
være at feilen skyldes feil i e-postadressen. Når du har indentifisert respondentene dette gjelder kan du gå 
til menypunktet Brukere og gjøre nødvendige endringer før du sender ut invitasjonen på nytt.

Hvordan gjennomføre Lærlingundersøkelsen?
5. Sjekke status og sende ut på nytt



For teknisk support kontakt Conexus

support@conexus.no


