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1 Kom i gang med Forsvarets Elektroniske Skole (FELS)

Alle medlemmer i HJV skal tage et grundkursus i at bruge hjv.dk. Dette kursus er at finde via Forsvarets
Elektroniske Skole.

Forsvarets elektroniske skole,, ogs̊a kaldet fels er at finde via fels.dk.

Forsvarets elektrniske skole, har en række forskellige undervisningsplatforme tilknyttet. Heldigvis ligger alle
de kurser vi skal bruge i HJV p̊a det samme system, et system som hedder ATutor.

1.1 Opret bruger p̊a ATutor

I din browser (eksempelvis Internet Explorer, Chrome eller Firefox) g̊a til addressen www.fels.dk. Denne ad-
dresse vil s̊a vidersende dig til forsvarets elektroniske skoles hjemmeside.

I bunden af siden tryk p̊a ”ATutor LOGIN”.

Der kommer du til en side hvor du kan vælge om du vil tilmelde dig, eller oprette dig som bruger.
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Der skal du i højre side i boksen ”Ny bruger”trykke p̊a knappen ”Tilmelding”(bemærk, knappen er fremhævet
med en rød boks i billedet, den røde boks er der IKKE p̊a fels).

Du skulle nu gerne komme til en side der ser s̊adan her ud.
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I boksen ”Skal udfyldes”skal alle felter udfyldes.
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1.1.1 Hurtig gennemgang af alle felterne

Brugernavn:

Dette skal være dit MA nummer! Hvis du ikke har f̊aet dit ma nummer endnu, skal du ikke fortsætte, dine
kurser kan ikke bruges hvis du ikke benytter dit ma nummer. Skriv ikke andet end dit ma nummer!

Adgangskode:

Du skal her skrive en adgangskode. Denne kode skal være p̊a mindst 8 tegn og m̊a ikke være længere end 15
tegn. Koden skal indeholde mindst et stort bogstav og mindst et lille bogstav. Lav koden sikker! Og vær sikker
p̊a at du kan huske den!

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing-test to tell Computers and Humans Apart [P̊a Jysk: Bevis
at du er et menneske])

De tal og bogstaver der st̊ar i billedet, skal indtastet i feltet nedenunder. Der vil ikke optræde specialtegn og
der er ikke forskel p̊a store og sm̊a bogstaver. Hvis du ikke kan læse hvad der st̊ar i billeder skal du trykke p̊a
den lille knap med de to runde pile, s̊a vil du f̊a et nyt billede.
(NOTE: Du skal naturligvis skrive de tal og bogstaver som st̊ar i billedet p̊a FELS siden og IKKE de tal og
bogstaver som st̊ar p̊a billedet i denne guide).

Email addresse

Den mail addresse du skriver skal være din ma mail. Din ma mail er dit ma nummer @hjv.dk s̊a hvis dit ma
nummer er 123456 s̊a er din ma mail 123456@hjv.dk.

Navn
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Skriv dit navn, hele dit navn, kun dit navn og intet udover dit navn.
Hvis du ikke har et mellemnavn skal feltet ”Mellemnavn”ikke udfyldes.

Personlige oplysninger
Alt i denne boks behøves ikke at udfyldes, s̊a lad være med det.

Du er nu n̊aet s̊a langt at du kan trykke p̊a ”Gem”i bunden af siden! (S̊a gør det!)

Tillykke du er nu oprettet p̊a Forsvarets Elektroniske Skole
Du er nu blevet oprettet og kan komme i gang med at finde og tage forsvarets elektroniske kurser.

2 Find og tilmeld HJV.DK Grundkursus

Eftersom du nu er oprettet som bruger p̊a FELS.dk, kan du nu finde og tilmelde dig kurset ”HJV.DK Grund-
kursus”, dette er et obligatorisk kursus som alle i HJV uanset uddannelse og funktion skal have best̊aet.

2.1 Find kurset HJV.DK Grundkursus

N̊ar du er logget ind p̊a fels ATutor side, er din ”startside”, siden ”Mine kurser”. Den side skulle gerne se s̊adan
her ud
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Åben kursusoversigten
Vælg knappen kursusoversigt ud af de 3 forslag der kommer fra FELS.

Tryk p̊a knappen kursusoversigt.

Kursusoversigten
Starten p̊a siden kursusoversigt skulle gerne se ud som p̊a billedet nedenfor

Find kurset HJV.DK Grundkursus
Scroll ned p̊a siden til du n̊ar til kurset med navnet ”HJV.DK Grundkursus”.
(At scrolle, er at ”rulle”ned p̊a siden, dette kan gøres med PIL-NED p̊a dit tastatur, med den runde [midterste]
knap p̊a din mus, eller med den lille ”scroll-bar”som er længst ude i højere side af din skærm).
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Åben kurset HJV.DK Grundkursus

Tryk p̊a linket ”HJV.DK Grundkursus”(der hvor teksten st̊ar markeret med fed).

Du har nu åbnet kurset som burde se ud som p̊a nedenst̊aende billede
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Tilmeld dig kurset HJV.DK Grundkursus

Oppe i højre hjørne, lige under banneret med forsvares logo, er der en stor blinkende tekst som siger ”* Du er
ikke tilmeldt kurset. Klik her: Tilmeld mig! *”, tryk p̊a den tekst.

Bekræft at du ønsker at tilmelde dig

For at bekræfte din tilmelding skal du trykke p̊a knappen ”Tilmeld mig!”i nedre venstre hjørne af den lille
”Tilmeld dig”boks.

Du er nu blevet tilmeldt kurset!
Du er nu tilmeldt kurset og burde kunne se nederst̊aende velkomsttekst p̊a kursets forside.

Læs nu grundigt alle instruktionerne p̊a forsiden, og se videoen, derefter skulle du gerne være godt udru-
stet til at følge og best̊a kurset.

Hvad nu?
N̊ar du har best̊aet kurset kan det være en god idé ogs̊a at tage kurset ”Anvendelse af forsvarets køretøjer”.
Dette kursus er krævet for at m̊a køre i forsvarets puljekøretøjer.
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