19. marts 2020

Vejledning til Min Kompentencemappe
Styrelsen for it og læring har udviklet www.minkompetencemappe.dk, hvor man kan se sine
uddannelses- og prøvebeviser. Man kan også oprette en særlig samling af beviser, som man
kan dele via et link. Det kan man for eksempel bruge, hvis man skal dokumentere sine
karakterer for en anden skole eller uddannelsesinstitution, eller hvis man gerne vil dele sine
uddannelses- eller prøvebeviser til en kommende arbejdsgiver.
Her vil vi kort gennemgå, hvordan du ser dine beviser, og ved hjælp af et link kan dele dem.

Step 1: Login
Du går ind på www.minkompetencemappe.dk, hvor du vil få vist dette billede. Klik på ”Log
på” og log ind med dit NemID.
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Step 2: Tilføj beviser
Når du er logget ind, vil du blive spurgt, om du vil tilføje dine beviser automatisk. Sæt hak i ”Ja
tak, I må gerne hente mine oplysninger” og klik på ”Tilføj beviser automatisk”.

Step 3: Forsiden
Når du er logget ind på siden og har fået dine beviser automatisk ind, kommer du ind på
forsiden. Klik her på ”Dine beviser”.
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Step 4: Dine beviser
Når du har klikket ind på ”Dine beviser”, vil du kunne se dine tilgængelige beviser. Har du
taget en hel studentereksamen, vil dit fulde bevis også ligge her. Har du afsluttet enkelte fag,
vil der ligge prøvebeviser pr. fag. Du kan åbne beviserne ved at klikke på pilen i højre side.

Step 5: Beviserne
Når du åbner prøvebeviset, vil det være vandmærket med teksten ”Udtrukket fra
Eksamensdatasbasen”. Dermed ved din kommende skole/uddannelsesinstitution eller
arbejdsgiver, at det er et gyldigt bevis.
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Step 6: Send beviser til andre
På siden hvor du ser alle dine beviser, kan du nederst se en boks, hvori der står ”Send beviser
til andre”. Klik på ”Opret samling” for at komme i gang med at dele dine beviser.

Step 7: Opret en samling
Marker de beviser, som du gerne vil dele med nogen. Skal du kun dele enten dit fulde bevis
eller et enkelt prøvebevis, kan du nøjes med det. Klik derefter på ”Videre”.
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Step 8: Opret link
Nu får du vist, hvilke beviser du har valgt. Er du tilfreds med dem, klikker du på ”Opret link”:

Step 9: Navngiv din samling
Sørg for at give din samling af beviser et retvisende navn. En god idé er dit fulde navn,
efterfulgt af hvilket bevis det drejer sig om (ligesom nedenfor). Når du har givet din samling et
navn, klikker du på ”Opret samling”
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Step 10: Del din samling
Når du har oprettet din samling, kommer der et link frem. Dette link kan du kopiere og dele
med en skole/uddannelsesinstitution eller en kommende arbejdsgiver. Samlingen udløber
efter 3 måneder, men du kan altid gå ind og oprette den igen.
Du skal være opmærksom på, at alle du deler linket med kan se dine beviser, hvor også
personlige oplysninger som dit CPR-nummer fremgår. Derfor er det vigtigt, at du tænker over,
hvem du deler linket med.
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