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Brukerveiledning for student 
Hvordan levere inn praksisvurdering i Wiseflow 

 
Se våre nettsider for å finne brukerveiledning, ofte stilte spørsmål og mer informasjon om digital 

vurdering: https://www.hvl.no/praksisfeltet/praksisfeltet-i-bergen/praksisstudier-ved-al-bergen/digital-

praksisvurdering/  

 

Følg deretter fremgangsmåten som beskrevet under for å levere inn sluttvurdering i Wiseflow. PS: Det 

anbefales at du benytter nettleserne Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari når du arbeider i 

Wiseflow. 

 

Steg 1: Skanne sluttvurderingen 
Siste dag i praksis skal du ha en vurderingssamtale med din praksislærer, der du får en sluttvurdering. Du 
og praksislærer signerer denne og beholder hvert sitt eksemplar. Etter praksisperioden er over har du én 
ukes frist til å levere inn denne sluttvurderingen i Wiseflow. Du må skanne sluttvurderingsskjemaet og 
lagre denne som PDF-fil. Du kan benytte multifunksjonsskriverne på Kronstad eller i Møllendalsveien for å 
gjøre dette. Dersom du lurer på hvordan du skanner et dokument kan du finne en beskrivelse av 
fremgangsmåten på våre nettsider. 
 
Steg 2: Pålogging 

 Logg inn i Wiseflow via påloggingslenken: http://wiseflow.hvl.no/  
Velg påloggingsalternativet «FEIDE». Her bruker du samme brukernavn og passord som du bruker i 
bl.a. Studentweb 

 

 
 
 

Steg 3: Laste opp vurderingsskjema 

 På hjemmesiden i Wiseflow kan du trykke på praksisemnet ditt (markert med emnekode og navn). 
Du vil da få opp informasjon om innleveringsfrist, og det dukker opp et svarfelt der du kan laste opp 
vurderingen. Trykk på feltet «Last opp» og velg den aktuelle filen. 

 

https://www.hvl.no/praksisfeltet/praksisfeltet-i-bergen/praksisstudier-ved-al-bergen/digital-praksisvurdering/
https://www.hvl.no/praksisfeltet/praksisfeltet-i-bergen/praksisstudier-ved-al-bergen/digital-praksisvurdering/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/utskrift/
http://wiseflow.hvl.no/
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Steg 4: Levere inn vurderingsskjemaet 

 Etter å ha lastet opp filen vil du få opp alternativet «Lever inn». Trykk på denne for å levere inn 
vurderingsskjemaet. Du vil da få opp statusen «Levert inn» og behøver da ikke å foreta deg mer. 
Dersom du ønsker en kvittering på din innlevering kan du trykke på «send kvittering».  

 Praksislærer vil kontrollere skjemaet og sette karakter (bestått/ikke bestått). 

 
 
 
Når du har lastet opp skjemaet riktig vil innleveringsstatus se slik ut: 

 

Har du spørsmål? 
Ved spørsmål kan du kontakte praksiskoordinator for din utdanning. Du finner kontaktinformasjon i 
Canvas eller på nettsidene.  
 
Dersom det er tekniske problemer i Wiseflow kan du ta kontakt med eksamenskontoret på e-postadresse 
eksamen.bergen@hvl.no eller telefon 55 58 76 90 (09.00-14.30) 

mailto:eksamen.bergen@hvl.no

