
Rapportera Lärgrupper 
IdrottOnline 

Se instruktionsfilmer ; https://www.youtube.com/watch?v=qVD_sxfNjrk 

https://www.youtube.com/watch?v=qVD_sxfNjrk


Inloggning 

•Via Idrottonline.se alt direkt via förenings hemsida

•Du behöver ha behörighet Utbildningsansvarig –Förening

•Klicka på hänglåset upp i högra hörnet



Välj förening du ska rapportera utbildning för 



Tryck på fliken ”Utbildning” 



Ny lärgrupp 

•För att anmäla en ny utbildning, klicka på ”Anmälan”

•Ska du istället rapportera närvaro för befintlig utbildning, tryck på ”Utbildningar”



Klicka på ”Lärgrupp” 



Fyll i fälten med röd stjärna 

• Tema för utbildningen? Ex.
Föreningsutveckling - Styrelsen

• Vem är utbildningen för Ex.
Ledare

• Välj vilken idrott det gäller

• (Deltagare gäller om ni vill
begränsa antal vid en
webbanmälan*)

• Skriv gärna en kort beskrivning

• Klicka på Nästa

*Webbanmälan – skapas alltid när ni gör en utbildning. Länken kan används för att
personer ska kunna anmäla sig digitalt. Väldigt bra när det är icke-medlemmar
som ska delta.



Lägg in datum och tid 

• Fyll i datum för första träffen (Klicka aldrig i Slutar
annat datum”)

• Fyll i tid för första tillfället (Utbildningstimmar
kommer uppdateras automatiskt)

• Ange plats
• Klicka på Lägg till, då kommer tillfället att läggas

till i listan nedanför.
• Du kan sen fylla på med fler tillfällen eller klicka

på ”Upprepning” om tillfället upprepas med ett
jämt intervall.

• Tänk på att varje lärgrupp måste innefatta minst 3
utbildningstimmar á 45 min. Dessa kan fördelas
på ett eller flera tillfällen.



Lägg till Distriktskontakt 

• Hitta er idrottskonsulent i
rullisten

Lägg till deltagare 

 

• Vilka har varit med på träffen? Du kan söka direkt på förnamn eller efternamn
• När du klickar på ”Lägg till” kommer personen, eller gruppen, att hamna i listan nedanför
• När du har lagt till alla klickar du i rutan ”Utbildare” vid den person som har varit ansvarig för

gruppen.
• Varje lärgruppmåste ha minst 3 deltagare inkl Utbildare (Utbildare kan även

närvarorapportera i appen).
• Klicka på ”Nästa”



Webbanmälan 

Om ni vill att personer ska kunna anmäla sig digital kan ni använda webbanmälan. Ni får alltid en 
anmälningslänk i lärgruppen/utbildningen EFTER att den skapats.  

• Markera Tillåt webbanmälan
• Fyll i sista dag för anmälan
• Lägg gärna till en logo och var tydlig med beskrivning i en webbanmälan så att personer inte

är i tvivel om vad de anmäler sig till och vilken förening det gäller.



Om alla uppgifter är korrekta, klicka då på Skicka

Du har nu skapat en lärgrupp! 



Registrera närvaro 
Närvaroregistreringen går att göra både via dator eller via appen”Idrottonline”. 

• Logga in som vanligt
• Klicka sen på Utbildningar



Du får då fram en lista på de utbildningar som du är ansvarig för. 
• Klicka på den lärgrupp du vill rapportera närvaro för.



Information 

• Här kan information om tillfället läggas till och ändras. Glöm inte att spara.
• Det går även att skapa nya tillfällen.



Lägg till person 

I fliken Anmälda kan du lägga till medlemmar (inlagda i Administration/personer) via fältet 
Personer eller Grupp. Klicka Lägg till & spara. 



”Skapa ny person” används när personen inte är medlem. Fullständigt personnummer, för och 
efternamn behövs. Glöm inte att Spara efter att du lagt till personer. 



Närvaroregistrering 
Klicka på fliken närvaro 
• Klicka sen i de datum som varje spelare var närvarande. När det är klart, klicka på ”Spara

Närvaro”.
• Vänta med att klicka ”Slutförd utbildning” tills sista lärgruppstillfället för året/perioden har varit.

    Bra jobbat! 



Webbanmälan (lite överkurs) 

• Här går det att ändra information och lägga till bilder och länkar i anmälan.
• Förhandsgranska genom att klicka Visa webbanmälan.
• Länk till anmälan kopieras för att sedan skickas eller läggas på er webbsida.



Webbanmälan (lite överkurs) 

Förhandsgranskning och hur det ser ut när deltagare klickar ”Anmäl dig här” 

Tänk på att personer som anmält sig via webbanmälan måste markeras som ”antagna! Innan de 
kan närvaroregistreras. 

För närvarorapportering av lärgruppstillfällen via IdrottOnline appen se filmen på https://
www.youtube.com/watch?v=w3AR94rgtgU&t=10s

För frågor kontakta er idrottskonsulent eller pia.bergknut@rfsisu.se 
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