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Social og Sundhedsskolen, Herning  

 

I denne vejledning kan du se, hvorledes du finder dit materiale i  

its learning ved uddannelsesstart. 

Læs vejledningen grundigt igennem, så finder du materialer der er vigtige 

for dig, så du kommer godt i gang med din uddannelse. 

------   ooo   OOO   ooo   ----- 

Du får adgang til its learning gennem dette link: www.sosu2u.dk  

For at komme i gang skal du have dit UNI-login brugernavn og password,   

som du har fået med det velkomstbrev du får / har fået tilsendt fra skolen. 

På forsiden af its learning finder du i højre side af skærmbilledet nedenstående menu 

 

Her er der tre vejledninger du bør se og følge – se pilene 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Du skal have set vidoen om hvordan du logger på its learning og logge på,  

før du går videre i vejledningen. 

 

OBS: 

Det er vigtigt du læser informationen på de næste to sider  

og finder materialet der er henvist til på side 3.

http://www.sosu2u.dk/
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Den første side du kommer til i its learning 

På denne side finder du forskellig almen information for skolen 

Her vil du finde et link til en hovedside med 

information for den uddannelse du skal starte på 

På linket ”Elevplan/Skema” kan du finde skemaer for den undervisning du skal deltage i  

 

 

Dette er et eksempel på hovedsiden for en uddannelse.  

Opbygningen er ens for alle uddannelser, men indholdet er specifik for den enkelte uddannelse 

Undersøg siden og det materiale du har adgang til her 
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Du finder materiale til dit hold på denne måde. 

Klik på fanebladet ”Fag” 

 

Klik på holdnavnet for dit hold. 

Holdnavnet står i dit velkomstbrev 

Nu kommer du til en side specifikt for dit hold. 

OBS:  

Det er vigtigt at du går ind i mappen ”fra administrationen”. 

Her finder du:  

- Litteraturliste.  

- Skolepraktikplan 

- Brev vedrørende bestilling af litteratur for medlemmer af FOA 

- Holdliste med navne på dine holdkammerater (kan du hentes få dage inden skolestart). 


