
IKT-informasjon 2021
Enkel oppsummering av IKT-info for skoleåret 2021

FEIDE-konto =  
brukernavn og passord
Du vil motta brukernavn og passord på SMS før  
skolestart. Du vil bli bedt om å aktivere din bruker på 
nettsiden bruker.trondelagfylke.no. Din FEIDE-kon-
to gir deg tilgang til Canvas, Everyday, OneDrive, Of-
fice-pakken, utskrift og Wifi på skolens område

1. Gå til bruker.trondelagfylke.no
2.Klikk på ”Aktiver bruker”
3. Tast inn brukernavn og  
engangskode mottatt på SMS
4. Les og godkjenn reglementene som kommer
5. Lag ditt eget passord
6. Din bruker er da ferdig aktivert

ElevPC, utskrift og Wifi
Du kan selv velge hvilken PC du ønsker å benytte i 
skolen. Merk at datamaskinen bør være i god nok 
stand til hva du skal studere hos oss. Utskrift kan du 
gjøre på to utvalgte printere med din FEIDE-bruker. 
Du vil også kunne kobler på skolens nettverk med 
FEIDE-bruker. Brukerveiledninger for Wifi og utskrift 
på skolens område finner du på skolens hjemmeside 
under ”IKT-INFO”

PocketID, Canvas og Everyday
Canvas er skolens læringsplattform hvor du finner alle dine fag. 
Lenke: trondelag.instructure.com/login/saml
Everyday kan du bruker for å se dine karakterer og se dine re-
gistrerte fravær i fagene du deltar i. Lenke: trondelag.no.ist.com
PokectID er ditt digitale elevbevis. Fra høsten 2021 kan også 
dette benyttes som busskort. 

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

Skoleportalen
elev.trondelagfylke.no

Gauldal VGS på Facebook og Instagram

Skoleportal og programvare
- På skoleportalen kan du benytte Word, Excel og Powerpoint rett i 
nettleseren eller laste ned programmene på din PC. Det finnes også 
mange flere program under flisen ”Programvare”
- På skolens hjemmeside ligger det nyttig informasjon under kategori-
en ”For elever”
 

Følg gjerne Gauldal VGS på sosiale medier

 
IT-ansvarlIg: MarIus Meldal

MarMeld@Trondelagfylke.no

IT-lærlIng: andreas BraseTh

andBra@Trondelagfylke.no

Vi har kontor like over kantinen i 2.etg

Scan QR-koden for å se PocketID film

https://bruker.trondelagfylke.no
http://trondelag.instructure.com/login/saml
https://web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole
https://elev.trondelagfylke.no
https://facebook.com/gauldalvgs
https://www.instagram.com/gauldal.vgs/
mailto:marmeld@trondelagfylke.no
mailto:andbra@trondelagfylke.no
https://apps.apple.com/no/app/pocketid/id1208092318
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.pocketid.app130627

