
IKT-info 2020 
IKT-informasjon til elever til skolestart 

Dokumentet inneholder nyttig informasjon for elever som starter hos oss høsten 2020. Informa-
sjonen som er nedenfor gjelder for både de som starter på VG1, og de som fortsetter på VG2/VG3 

fra forrige skoleår. 

FEIDE-konto = Brukernavn og passord 
Brukernavn og passord er knyttet opp mot dine personlige tjenester i Trøndelag Fylkes-

kommune(TRFK), og er omtalt som «FEIDE-bruker». Alle elever som skal gå hos oss får en SMS fra 
IKT før skolestart hvor de blir bedt om å inn å aktivere brukerkontoen. 

FEIDE-kontoen du får vil kunne brukes til flere tjenester som bla. Canvas(vår digitale læringsplatt-
form), din personlige OneDrive, Office-pakken(du får benytte Word, Excel, PowerPoint de årene du er 

elev hos oss) og utskrift på våre printere.  

Oppsummering 

FEIDE-konto blir sendt på 
SMS før skolestart, og blir 
brukt til samtlige tjenester 
du skal bruke når du er elev 

hos oss 

Du kan bruke den enheten 
du ønsker i skolegangen. 

Merk at den må møte  
minimumskravene som står 
opplyst på vår hjemmeside 

Canvas er vår digitale læ-
ringsplattform du kan se 

dine fag og karakterer 

IT-kontorets app finnes 
på nettet. Kan ikke lastes 
ned på app store, men må 
legges inn som snarvei på 

mobilen

Oppkobling til nettverk og 
Utskrifts-veiledning finner 
du på hjemmesiden eller i 
IT-kontorets app på nett

Elevbeviset blir digitalt. 
Du må laste ned en app 

for å kunne bruke det.  Se 
egen veiledning 

Hjemmesiden til skolen 
inneholder nyttig informa-

sjon for deg som elev .  
Kategorien "For Elever" er 

veldig relevant

PC-LØSNING 
Som elev har du mulighet til å velge mellom å benytte en privat PC du har fra før eller kjøpe en PC 

gjennom Fylkeskommunen. Det er verdt å nevne at om du velger alternativet hvor du kjøper PC gjen-
nom Fylkeskommunen, vil det likevel bli ansett som «privat utstyr». Vi og resten av videregående 

skolene i TRFK benytter «BYOD»(bring your own device) som PC-løsning, 
og gir deg som elev mulig-het til å velge utstyret du ønsker å bruke i skolen selv. 

Det er verdt å nevne at datamaskinen du vel-ger må møte minimumskravene til din studieretning. 

Canvas og Everyday
I Canvas vil det være mulig å sjekke ut fagene du er tilknyttet. 

Lenke: trondelag.instructure.com/login/saml
I Everyday kan du se ditt fravær og dine karakterer

Lenke: trondelag.no.ist.com

IT-kontoret sin App
På IT-kontoret sin app finner du oppdatert informasjon, veiledninger, et orakel som kan hjelpe deg 
med spørsmål og beskjeder som kan være viktige. For å finne ut hvordan du legger til appen på din 

mobil skriver du inn tinyurl.com/itkontoret i nettleseren og klikker på "hjelp". Veiledning for iOS og 
Android ligger der.

OPPKOBLING NETTVERK OG UTSKRIFT VIA PRIVATE ENHETER 
Finn nettverket «Trondelag-FK» og benytt din FEIDE-bruker til å logge deg på

For å skrive ut via en PC/MAC trenger du å legge inn skriveren på din PC. Følg veiledningen "Legge til 
skriver på PC" eller "Legge til skriver på MAC" avhengig av hvilken type PC du har.

DIGITALT ELEVBEVIS 
Elevbevis er i dag digitalt. Det innebærer at du som elev kan benytte din smartmobil istedenfor å 

benytte et fysisk kort. Du som elev må laste ned elevbeviset gjennom App Store(Apple-produkter) 
eller Google Play(Android-telefoner). Appen heter "PocketID". Se veiledningen «Digitalt elevbevis» for 

hvordan du laster ned appen til din mobil 

SKOLENS HJEMMESIDE 
På skolens hjemmeside(web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole) finner du nyttig 

informasjon som kan være til hjelp under din skolegang. I tillegg til nyttig informasjon for 
skolegangen ligger det også brukervei-ledninger for IKT program og utstyr.  

Du finner mer informasjon på 
http://www.web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole /for-elever/

brukerveiledninger 

https://web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole/
https://web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole/for-elever/brukerveiledninger/



