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FEIDE-BRUKER

 Dette er din bruker/konto på videregående

 Brukernavn og passord skal ha kommet på SMS

 Brukeren må aktiveres på bruker.trondelagfylke.no før 
den kan brukes i andre tjenester – skal stå instrukser på 
SMS

 Lenke til aktivering: bruker.trondelagfylke.no

Feil som kan oppstå:
- Jeg har ikke fått SMS: 
Si ifra til IT-kontoret
- Jeg forsøker å sette passord, men får opp feil om at 
passordet ikke går: 
Husk at du må ha minst en stor bokstav, minst 1-2 tall 
og 9 tegn til sammen
- Jeg får ikke satt passord på brukeren selv om kravene 
er møtt: 
Ta kontakt med IT-kontoret
- Jeg forsøker å aktivere brukeren min, men 
aktiveringskoden er feil/ugyldig: 
Da kan det være at gyldigheten er utløpt. Si ifra til IT-
kontoret så kan gyldigheten forlenges



APP FOR IT-KONTORET

 Vi har en egen nettbasert app med nyttig 
informasjon/oppdateringer, 
brukerveiledninger, status på 
printere/wifi og et orakel for spørsmål

 Trenger ikke installasjon(ligger ikke på 
App Store/Google Play), men kun snarvei

 Fungerer på Android og iOS, men ikke PC

 Lenke til App: tinyurl.com/itkontoret

 Under «Hjelp» ligger det info om hvordan 
du legger den inn som snarvei



PC-LØSNING FOR DEG SOM ELEV

 Du kan benytte deg av en PC du har fra før hjemme, kjøpe en valgfri PC hos 
en forhandler eller kjøpe en PC gjennom Trøndelag fylkeskommune

 Uansett hva du velger vil datamaskinen være ditt private utstyr under 
hele skolegangen

 Selv om du kjøper PC gjennom Trøndelag fylkeskommune, vil du selv være 
eier av utstyret. Eneste forskjellen på kjøp utenfor denne avtalen er at du 
får velge en modell selv

 Merk at den studieretningen du har valgt kan sette noen ekstra krav til 
datamaskinen. Er du usikker på om du har en PC er god nok for 
studieretningen, tar du kontakt med IT-kontoret

 Vi anbefaler at du benytter en Windows-basert PC på generelt grunnlag, 
men Mac kan også benyttes.



CANVAS OG EVERYDAY

Canvas

 Her vil det legges ut fagrelatert 
innhold i hvert fag dere er 
tilknyttet

 Du vil få beskjed fra din faglærer 
om hvordan dere skal bruke dette

 Innlogging skjer med din FEIDE-
bruker

 Lenke til nettstedet:
trondelag.instructure.com

Everyday

 Her vil du finne dine karakterer og 
fraværsoversikt

 Innlogging skjer med din FEIDE-
bruker

 Lenke til nettstedet:
trondelag.no.ist.com



DIGITALT ELEVBEVIS

 Dette er det primære beviset du har som elev, og kan brukes som 
legitimasjon ved eksamen, reise med AtB eller andre aktører som tilbyr 
studentrabatt

 Krever at du laster ned PocketID på App Store eller Google Play og logger 
inn med din Feide-konto

 Merk: Det vil ikke være gyldig legitimasjon før du har logget inn og lagt 
inn bilde i appen. Bildet må være godkjent av skolen(sjekkes av skolens 
ansvarlige etter hvert som det lastes opp), og være tydelig nok til at ditt 
ansikt vises.



SKOLEPORTALEN

 Her finner du nyttig programvare som 
du selv kan installere og bruke og 
tilgang på forskjellige tjenester

 Du har tilgang på en egen skole-epost, 
egen skylagring gjennom OneDrive og 
mulighet for å laste ned eller bruke 
Office-programmer rett i nettleseren

 Her er det en del tjenester som du kan 
dra nytte av som elev. Er du usikker på 
noe her tar du kontakt med IT-
kontoret

 Innlogging skjer med din Feide-bruker

 Lenke: elev.trondelagfylke.no



WIFI OG UTSKRIFT

Oppkobling til Wifi

 På din PC og/eller mobil kan du søke etter 
nettverket «Trondelag-FK»

 Logg inn på dette nettet ved å bruke din Feide-
bruker

 Får du ikke koblet til nettverket tar du kontakt med 
IT-kontoret

Utskrift på printere

 For å kunne skrive ut fra PC/Mac må du installere 
skriveren først

 Dette gjør du ved å følge veiledningen som ligger 
på vår App eller på skolesn hjemmeside(«For elever 
 Brukerveiledninger»)

 Dette skjer i en utskrift: Du sender 
dokumentet/bildet til utskrift – Du går til printer 
og logger på – Velger dokumentet/bildet og skriver 
ut

 Innlogging på printer skjer med din FEIDE-bruker

 Kan bruke busskort e.l til innlogging(må aktiveres 
1.gang med FEIDE-bruker). Ikke bruk bankkort! 
Skjer ved å holde kortet inntil maskinen(er et svart 
merke under touchpanel). Blir bedt om å skrive 
brukernavn og passord



SKADE PÅ PC OG UTLÅN AV UTSTYR

Skade på egen PC
 Oppstår det skade på en PC du hadde 

med hjemmefra(kjøpt hos en 
forhandler nylig eller tidligere), må du 
selv ordne med reparasjon med et 
verksted. Forsikring eller kostnad må 
dekkes selv

 Oppstår det skade på PC kjøpt 
gjennom Trøndelag Fylkeskommune, 
må du selv levere inn PC til Elkjøp eller 
IT-kontoret for reparasjon. Det er 
inkludert skadeforsikring på disse 
datamaskinene(opp mot 1 uhell pr. 
skoleår). Innmelding av skade:
https://trfk.elkjopbedrift.no/elevpc

 IT-kontoret kan være behjelpelig med 
å finne skaden og eventuelt estimere 
kostnad i de fleste tilfellene

Utlån av utstyr
 Dersom du har glemt datamaskinen 

hjemme eller den er skadet/ødelagt, 
har vi lånemaskiner tilgjengelig

 Vi har også ladere til utlån(dagslån) og 
en del annet utstyr som kan lånes ut 
etter behov og avtale

 Låneperiode for ulikt utstyr blir avtalt 
ved utlånet. Ofte blir det brukt 
dagslån, men ved pc-reparasjoner kan 
utlån vare opp mot 14 dager

https://trfk.elkjopbedrift.no/elevpc


OPPSUMMERING

Ulike temaer
 Feide-bruker: Ditt brukernavn og passord

 App for IT-kontoret: Informasjon,oppdateringer, brukerveiledninger og orakel

 PC-løsning: Bruk den datamaskinen du vil, men må passe studieretningen 
eller ikke være for gammel

 Canvas: Fagoversikt og fagbeskjeder
Everyday: Fraværs- og karakteroversikt

 Digitalt elevbevis: PocketID som bevis på buss og andre steder med 
studentrabatt

 Wifi: Kobles opp med Feide-bruker
Utskrift: Må legge inn printer på PC og logger deg på med Feide-bruker 
og/eller busskort e.l

Nyttige lenker og informasjon
 IT-kontorets app

tinyurl.com/itkontoret

 Skolens hjemmeside
web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole

 Skoleportalen
elev.trondelagfylke.no

 Canvas
trondelag.instructure.com

 Everyday
trondelag.no.ist.com

 Aktivering /glemt passord på Feide-bruker
bruker.trondelagfylke.no

 Ligger også informasjon på skolens hjemmeside fra IT-kontoret. Ligger under 
«For Elever» og i menypunktene «Brukerveiledninger», «Lenker», «Elev-PC», 
«Lenker»

 Egen side for IT-kontoret på skolens hjemmeside finnes under «Våre 
tjenester»

Kontaktinformasjon IT-kontoret

Marius Meldal – 45294053
marmeld@trondelagfylke.no

Andreas Braseth –
andbra@trondelagfylke.no

Facebook
facebook.com/itkontoretgvs

Her er vi tilgjengelige på chat

mailto:marmeld@trondelagfylke.no
mailto:andbra@trondelagfylke.no


SPØRSMÅL?
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