Lathund till Elevcentralen
1.
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3.
4.
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8.

Hitta till och logga in på Elevcentralen. Sida 1-2.
Hitta till teorin. Sida 2-3.
Ljudstöd. Sida 4.
Studieteknik. Sida 4.
Bokning av lektioner. Sida 5.
Avbokning av lektioner. Sida 6.
Se lärarens anteckningar på genomförd lektion. Sida 7-8.
Att göra anteckningar i ”boken” –för dig med den Digitala teorin. Sida 9-11 .
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1. För att komma åt testerna och bokningen finns det tre olika sätt att komma in på Elevcentralen.
1) www.Huddingetrafikskola.se (då kommer du vidare till www.Elevcentralen.se)

2) www.Elevcentralen.se
Logga in:
1) Användarnamn är ditt
personnummer
Följande format fungerar:
ÅÅÅÅMMDD-XXXX
ÅÅMMDD-XXXX
ÅÅMMDDXXXX
2) Länk så att du kan skapa dig
ett lösenord har skickats till
din Mejl. OBS denna länk är bara aktiv i 24h från att den skickades.
3) Alternativt kan du skapa ett nytt lösenord genom att klicka på ”glömt lösenord”vid inloggningen.
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4) Appen ”Körkort nu” som finns att ladda ner till iphone/android.

2. Hitta till teorin.

Klicka på ”teori”:
I appen klicka här:
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På dator klicka här:

Här har du olika val av teori.
Plugga – Frågor uppdelade i de olika momenten.
Snabbtest – 10 slumpade frågor
Anpasat test – Här kan
du själv välja antalet
och från vilka moment
du vill ha frågor från.
Sluttest – Generarer
ett test som ska spegla
hur det kan se ut på
Kunskapsprovet.
TIPPS: Gör dig
godkänt på alla frågor
på ”plugga”. Och få
godkänt resultat på
sluttest, tillräckligt
många gånger så att
du känner dig bekväm
att klara av 65 frågor
på 50 minuter med
godkänt resultat. (Ca
5-10 godkända tester i
rad)
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3. Ljudstöd.

Ljudstöd finns, precis som på teoriprovet vid trafikverket, på alla frågeställningar och svarsalternativ.
Ljudstöd är markerade med dessa två knappar:

4. Studieteknik.
Nedan är en bild på hur översikten ser ut när du har rättat ett test.

Du ser var dina fel är både under översikt och vid den enskilda frågan.
För att du ska få ut så mycket som möjligt av testen och för att spara tid rekomenderar vi följande:
Efter att du har gjort ett test, gå igenom ditt test igen. Läs på i din bok om de ämnen du har fel på innan du
startar ett ny test. Helst ska du ha frågan framför dig när du studerar för att du ska kunna förstå varför du
hade fel samt vad som är rätt och varför det svaret är rätt.
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5. Hur du Bokar lektioner.
(För att logga in på elevcentralen se tidigare stycke)
För att komma till bokningen via dator klicka på ”bokning” (Röd pil)

I detta fall är det vår lärare Claes schema. De tider som vi ser på schemat är de tider som är lediga . Alltså
visas endast de tider som är lediga och inte de som redan är bokade av annan elev.
Du kan se ledigatider på andra lärare genon att ändra lärare (markerat med blå pil).
Markera de tider du avser att boka och sedan klicka på ”boka”. Om du har ett paket med körlektioner räknas
de av mot paketet.

För att komma till bokningen via appen:
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6. Att avboka lektioner.
OBS: För att du (som elev) inte ska bli debitterad, kom ihåg att avboka senast kl 13:00 vardagen före den
aktuella lektionen du vill avboka via Elevcentralen. Avbokning via telefonsvarare/mail godtas tyvärr ej.
1) Klicka först på ”Bokning”
2) Klicka sedan på ”Bokningar”
3) Klicka sedan på ”Avboka” på den tid du vill avboka. OBS. Avbokningen är inte genomförd förens du får en
grå pop-up om detta, se nedan.

5) Du kommer nu få upp en ruta där du får bekräfta att du vill avboka de tider du markerat, klicka här på
”Avboka”.

6) Nu kommer din bekräftelse på att den tid du vill avboka är avbokad: ”1 tid avbokad”
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1. Lärarens komentarer från lektioner
Efter varje lektion skriver läraren vad ni gjort på lektionen i korta kommentarer.
1. Dessa hittar du genom att först klicka på ”körning”. (röd pil)
2. Sedan klickar du på den lektioner du vill se komentaren ifrån. (Gul pil)
3. Lärarens kommentar. (Grönpil)
Det kommer ett litet medelande till dig på elevcentralen när du fåt nya kommentarer m,m. (Blå pil)
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Om läraren har skrivit en antekning om ”Inför nästa lektion” hittar du det på den kommande lektionen.
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8. Att göra anteckningar i ”boken” –för dig med den Digitala teorin.
-För att komma till dina anteckningar klicka här: (se röd pil)

-Hur det ser ut när du har gjort en anteckning i texten(Se röd pil)

(För att göra en anteckning, se nästa sida)
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-För att göra en anteckning:
1. Håll muspekaren över den text du vill markera.(I dettta exampel se röd ruta)

2. Då dyker en ”flik” upp (se röd pil), Klicka på den.

3. När du klickat på fliken så dyker en ”pop-up” upp pch där kan du skriva din anteckning och även välja färg för din
anteckning/”flik”. Klicka sedan på ”spara bokmärke” (se nedan för exempel, i detta exempel väljer vi färgen: grön)
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4. Du får en bekräftense att ditt bokmärke / Anteckning har sparats. (Se nedan för exempel)

5. För att komma tillbaka till din sparade anteckning: klicka på ”bokmärken” (se röd pil) och för att komma till den
markerade texten klicka på ”Gå till bokmärke”

6. Om du klickar på ”gå till bokmärke” så ser det nu ut såhär när du besöker samma text igen: (Se röd ring)

