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Att registrera sig som ny användare
Alla som önskar se vilka aktiviteter som anordnas av Region Jönköpings län och som är öppna för
anmälan för externa personer kan göra detta i den publika kurskatalogen. Du hittar den externa
kurskatalogen genom att gå till: http://lok.rjl.se/extern och klicka på ”Kurskatalog” längst upp till
höger i toppmenyn.

Följande vy öppnar sig:

Om du önskar delta på en aktivitet som anordnas av Region Jönköpings län utan att vara anställd
måste du skapa ett användarkonto i Lärande- och Kompetensportalen, LoK.

Klicka på aktiviteten du önskar delta på och välj Registrera

Fyll i efterfrågade uppgifter i formuläret som visas, kryssa i rutan om godkännande och klicka på
Registrera.

Du är nu registrerad i portalen. Ditt användarnamn är den e-postadress du angav vid anmälan.

Genom att logga in i systemet får du nu tillgång till en vy där du ser vilka kurser du är anmäld till.

ADD/ADHD Hos Barn och Unga

Om du önskar kan du också se Regionen Jönköpings läns publika kursutbud i inloggat läge genom att
klicka på Kurskatalog i vänstermenyn.

Jag är redan registrerad i portalen men kan inte logga in
Om du får ett meddelande att din e-postadress redan är registrerad i portalen beror detta på att du
tidigare var anmäld till en aktivitet i Region Jönköpings läns gamla kursadministreringssystem,
Lärandekalendern. Dina uppgifter har då blivit automatiskt överförda till LoK.
Gör följande:
Gå till inloggningssidan på http://lok.rjl.se/extern
Klicka på: Glömt ditt lösenord?

Fyll i den e-postadress som du får meddelande om redan är registrerad i portalen och klicka på
Skicka.

Du får nu ett e-postmeddelande där du ombeds skapa ett nytt lösenord. Följ instruktionerna.

Använd därefter din e-postadress som Användarnamn och logga in med det lösenord du registrerade
i systemet.
Du får nu tillgång till en vy där du ser vilka kurser du är anmäld till.

ADD/ADHD Hos Barn och Unga

Om du önskar kan du också se Regionen Jönköpings läns publika kursutbud i inloggat läge genom att
klicka på Kurskatalog i vänstermenyn.

Jag vill registrera flera externa användare i LoK
Det har tidigare varit möjligt att anmäla flera deltagare på en gång i Region Jönköpings läns gamla
kursadministrationssystem, Lärandekalendern. Detta är fortfarande möjligt om det rör sig om
medarbetare i Region Jönköpings län.
Alla externa användare måste skapa ett konto med användarnamn (e-postadress) och lösenord för
att registrera sin anmälan. Då registreringsuppgifterna skickas till respektive deltagares e-postadress
kan det vara svårt för en person att registrera flera andra externa användare.

