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FÖRBERED DIG GENOM 5 STEG 

1. Färdigställ/uppdatera din kompetenskartläggning i din 
kompetensprofil och specificera om du har en examen/utbildning i 
kommentarsrutan

2. Fyll i din självskattning 

3. Kommentera alla kompetenser i självskattningen

4. Påbörja medarbetarsamtalsmallen i KOLL genom att fylla i punkt 3, 4 
och 5 i medarbetarsamtalsmallen

5. Ladda upp relevanta examensbevis/utbildningsbevis/kursintyg



STEG 1 

Färdigställ/uppdatera din kompetenskartläggning i din kompetensprofil och 
specificera om du har en examen/utbildning i kommentarsrutan



Kompetenskartläggning under fliken Mina kompetenser 

1. Klicka på Min kompetensprofil. Fyll i alla flikar 

utom den som börjar med självskattning 

kompetenser. 

Glöm inte att lämna en kommentar efter varje 

markering du gör. 

3. När du är klar 

med din 

kompetenskartlägg

ning, klicka i 

kompetensprofil 

klar/uppdaterad så 

den blir grön. 

3. Ladda upp ditt 

utbildningsbevis/examensbevis/

legitimation eller kursbevis i ditt 

dokumentarkiv. 

2. I fliken undervisningsämnen ska du 

bocka i vilket ämne du undervisar i 

aktuellt läsår



STEG 2  

Fyll i din självskattning 



Självskattning under fliken Mina kompetenser sedan Min kompetensprofil 

1.Välj fliken som 

börjar med 

självskattning 

kompetenser i din 

kompetensprofil. 

2. Du får fram en beskrivning av varje 

kompetens genom att klicka på i som har 

en grå rund ring. Guidens innehåll ändras 

beroende på vilken kompetens du står på 

med muspekaren.  

Läs på KOLLs sida www.nacka.se/koll 

under Vad ska jag göra som medarbetare 

i KOLL om hur du ska tänka när du 

skattar dig själv. 



Självskattning 

3. Dra muspekaren över den nivå du vill 

skatta dig mot och klicka. Rutan ska nu bli 

blå. 



1.Välj fliken som 

börjar med 

självskattning 

kompetenser i din 

kompetensprofil. 

2. Du får fram en beskrivning av varje 

kompetens genom att klicka på i som har 

en grå rund ring. Guidens innehåll ändras 

beroende på vilken kompetens du står på 

med muspekaren.  

Läs på KOLLs sida www.nacka.se/koll 

under Vad ska jag göra som medarbetare 

i KOLL om hur du ska tänka när du 

skattar dig själv. 

Självskattning 



STEG 3 

Kommentera alla kompetenser i självskattningen



Kommentera efter varje kompetens 

hur du resonerade när du skattade 

dig. 

Självskattning 



STEG 4

Påbörja medarbetarsamtalsmallen i KOLL genom att fylla i 
punkt 3, 4 och 5 i medarbetarsamtalsmallen



Gå till fliken Mina planer/mål/aktiviteter
1. Börja med att ladda ner instruktioner 

till medarbetarsamtalsmall. Detta gör du 

under Hjälp i gråa listen högst upp på 

sidan.  



Förbered dig inför ditt medarbetarsamtal
2. Klicka på Lägg till, 

välj 

medarbetarsamtal. 

3. Fyll i punkt 3,4 och 5 inför ditt 

medarbetarsamtal. Du kan klicka i rutan och 

skriva direkt, du kan också klicka på Visa/dölj 

för att få upp en större ruta att skriva i. 

Glöm inte att klicka på spara. 

Under medarbetarsamtalet går du och din chef 

igenom alla rutorna i mallen. 



Så här redigerar du i en redan skapad mall 

Klicka på lilla ”pennan i gul cirkel” för att 

redigera en befintlig 

medarbetarsamtalsmall. 



STEG 5

Ladda upp relevanta examensbevis/utbildningsbevis/kursintyg



Dokumentarkiv – under fliken mina kompetenser
Innan du börjar behöver du ha skannat in och sparat ditt dokument på datorn 

2. Klicka på Välj fil. Välj det inskannade dokumentet 

som du har sparat på din dator. Klicka sedan på 

Ladda upp. 

1. Klicka på Dokumentarkiv 



Frågor? 

Välkommen att höra av dig till Marta Espinoza, projektstrateg

maes@nacka.se

mailto:maes@nacka.se


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


