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AKTIV PÅ DAGTID 

(Brukermanual Aktivitetssystemet Instruktør) 

Hvordan registrere deg som instruktør? 

1. Få instruktør-id av din kontaktperson i Aktiv På Dagtid (Aust-Agder: Karete Johansen) 

2. Gå inn på www.aktivpadagtid.no 
3. Logg inn med din instruktør-id 
4. Legg inn personlig informasjon (deltagere kan se ditt telefonnummer og din mailadresse) 
5. Legg inn slagord og bakgrunnsinformasjon om deg, i sammenheng med at du er instruktør 

Hvordan skrive ut deltagerliste for hjelp ved registrering? 

1. Gå inn på www.aktivpadagtid.no 
2. Logg inn med din instruktør-id 
3. Trykk på «Timeplan» 
4. Trykk på den aktuelle timen 
5. Trykk på «Eksporter til excel skjema» (under alle deltagerne som er påmeldt) 
6. Excel-ark åpnes, og du kan da skrive ut denne på vanlig måte (ta med til aktivitet)  

Hvordan registrere deltagere etter aktivitet? 

1. Gå inn på www.aktivpadagtid.no 
2. Logg inn med din instruktør-id 
3. Gå inn på «Timeplan» klikk på timen det gjelder 
4. Huk av «Ja» eller «Nei» om deltagerne har møtt eller ei 
5. Kommer det «Drop-in» deltagere (deltagere som ikke har booket seg), finner du dem i 

«Drop-in» feltet og trykker på den store røde knappen under 

Hvordan registrere nye deltagere? 

1. Få dem til å fylle ut skjema «ny deltager», evt. Notere ned navn, adr, fødselsdato, e-mail, 
tlf.nr og hvor vedkommende har hørt om Aktiv På Dagtid 

2. Gå inn på www.aktivpadagtid.no 
3. Logg inn med din instruktør-id 
4. Pek over deltager, velg «opprett flere deltagere», velg tildel fra øverst på lista 
5. Fyll inn informasjon om deltager 
6. Mailadressen blir deltagerens brukernavn (har de ikke mail huk av for «Har ikke e-post» da 

brukes deltagernummeret eks. «deltager49» som brukernavn omformet til 
«deltager49@aktivpadagtid.no». Fint om deltager blir oppmuntret til å lage seg en e-post for 
å lettere kunne motta beskjeder/innbydelser. 

7. Påloggingsinformasjon og passord blir sendt til mail eller sms     
8. Personlig passord endres ved deltagers første pålogging 

NB: Minn dem på å sjekke søppelposten dersom de ikke får velkomstmailen med sitt 
engangspassord.  
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Hvordan melde på deltagere til aktiviteter? 

1. Gå inn på www.aktivpadagtid.no 
2. Logg inn med din instruktør-id 
3. Meld på deltager – finn din deltager-velg aktivitet- velg ukedag -velg varighet  
4. Brukeren kan selv melde seg på andre aktiviteter i tillegg 
5. (NB: Gjør bare dette om deltageren lover å møte opp på akkurat denne timen i det 

tidsrommet dere har blitt enige om, ellers oppholder vedkommende plassen som andre 
kunne hatt). 

Hvordan melde av deltagere til aktiviteter? 

1. Gå inn på www.aktivpadagtid.no 
2. Logg inn med din instruktør-id 
3. Trykk på «Deltagere» - trykk «Se profil» på din deltager 
4. Trykk «Meld av denne» dersom det er et engangstilfelle, trykk «Meld av alle» dersom du vil 

slette alle repetisjonene i kalenderen for denne aktiviteten 
5. Vil du slette all aktivitet, gjentar du dette på de resterende aktivitetene.  (Du sletter ikke 

deltagere, disse forsvinner når de har vært inaktive over en lengre periode av oss.) 

Hva gjør vi med andre deltagere som gjentatte ganger ikke møter opp på bookede timer? 

1. Er det en deltager som selv booker seg på uke etter uke og ikke dukker opp, gir dere beskjed 
til prosjektmedarbeider 

2. Er det en deltager som er forhåndsbooket via instruktører for en lengre periode, sletter du 
deltageren fra denne aktiviteten (se «Hvordan melde av deltagere til aktiviteter») 

Glemt passord eller brukernavn? 

1. Gå inn på www.aktivpadagtid.no 
2. Trykk på «Logg Inn» (øverst til høyre) 
3. Trykk på «Glemt Passord» 
4. Du vil få tilsendt nytt engangspassord på e-posten din  
5. E-postadressen er ditt brukernavn. Fungerer ikke brukernavnet, ta kontakt med Aktiv På 

Dagtid tlf 370 60 800 

Hva gjør vi med deltagere som vil melde seg ut?  

1. Send mail til aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no med hva som er årsaken til 
utmeldingen og om det gjelder kun neste semester og brukeren ønsker å beholde brukeren 
sin eller om deltageren ønsker at brukeren blir slettet fra systemet. 

2. Alternativt: Be deltageren ta kontakt med en Administrator 
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