
INFORMASJON

Skoleåret 2019-2020

v/ IKT, drift, renhold, kantine, Steinkjerhallen, kontor, bibliotek



IKT

Åpent: 0800-1530
Lunsjpause: 1130-1205

Her jobber:

•Snorre•Ola Elias

John Kristian og Henrik er i permisjon.

Opp trappa til venstre. 



ELEV-PC

http://trondelagfylke.no -> Elev-PC



TA MED EGEN DATAMASKIN

Minstekrav til operativsystem
• Microsoft Windows 10 for PC
• Apple OS X 10.10 (Yosemite) eller nyere for Mac

Tekniske minstekrav
• 802.11n eller nyere trådløskort
• 4 GB minne (RAM) eller mer
• Anbefalt 100 GB ledig diskplass

• Må ha disk av typen SSD
• Fysisk tastatur

• Mac
Noen studieretninger krever at man bruker programvare som kun 
finnes for Windows. I så fall må du ha Windows 10 installert på din 
mac i tillegg via f.eks. bootcamp.



KJØPE PC

Standard modell

Lenovo ThinkPad L480
Intel Core i3 8130U
8 GB RAM
256 GB SSD
14.0" HD (1366x768)
Vekt 1.7 kg

Utvidet modell

Lenovo ThinkPad L480
Intel Core i5 8250U
Intel UHD Graphics 620
16 GB RAM
256 GB SSD
14.0" FHD (1920x1080)
Vekt 1.7 kg

For elever på
• Medier og kommunikasjon
• Kunst, design og arkitektur



BRUKERKONTO

• På denne siden godkjenner du 

reglement og setter personlig 

passord.

• Brukernavn(FEIDE-ID) og 

aktiveringskode får du på SMS



SIKKERHETSKOPI AV DATA

• Sikkerhetskopi av data er eget ansvar!

• Bruk OneDrive, ekstern harddisk eller minnepenn.



SKOLEPORTALEN



HVA KAN VI HJELPE MED

• Installere programvare som er skolerelatert, som du 
trenger for ditt skolearbeid

• Hjelpe med å fjerne virus fra PC

• Generell hjelp og råd, veiledning og feilsøking

• Hjelp med å bestille service på eller reinstallere din 
maskin, da forutsatt at du har kjøpt maskinen 
gjennom fylkeskommunen



KOBLE TIL TRÅDLØSNETTET

• Velg trådløsnettet «Trondelag-FK».

• Skriv inn ditt brukernavn og passord.

• Trykk «Koble til».

• Dersom du får spørsmål om å verifisere sertifikat,
trykk «Fortsett».



SPØRSMÅL?



INFORMASJON - KONTOR

•Den oransje boksen i Origo

•Her jobber Ida og Frida

•Spør oss om det meste!

•Åpent 07:45-15:30, unntatt 
torsdag da stenger vi 14:00



•Salg av hengelås til skap

(kort, kontant eller vipps)

•Utdeling av busskort

•Oversikt over bygninger, rom, timeplaner

INFORMASJON



SKOLENS NETTSIDER



DIGITALT ELEVBEVIS

Alle elever oppfordres til å lage seg digitalt 

elevbevis. Fotografering vil skje i klassen i 

starten av skoleåret.



Kom i gang med digitalt bevis for elever, lærlinger og lærekandidater:

1.Last ned

Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID"

2. Logg inn

Logg inn i mobilappen med din FEIDE-ID

3. Ta bilde

Følg reglene for hvordan bildet skal være og ta bilde i appen.

4. Løsningen er klar til bruk!

Problemer? Kontakt informasjonen.

DIGITALT ELEVBEVIS

https://itunes.apple.com/no/app/pocketid/id1208092318?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.pocketid.app130627






SKOLESKYSS

• Du bestiller skysskort selv via 

https://www.trondelagfylke.no/

Dette må gjøres snarest!

• Hvis du trenger hjelp så ta en 

tur til informasjonen.

https://www.trondelagfylke.no/


SKOLESKYSS

• Skysskortene sendes til skolen, og leveres ut via 
kontaktlærer.

• Hvis du har kort fra før må dette brukes.

• Hvis du mister skysskortet ditt, må du melde det tapt 
i skolens informasjon snarest, slik at du får låne et 
midlertidig kort, og de søker om nytt til deg.

• Nytt kort koster kr. 150,-.



• Samme regler som ordinær skoleskyss

• Bruk helst buss/tog.

• All bruk av eget kjøretøy skal avtales med

lærer i forkant.

• Skjema for skyssgodtgjørelse får du i

informasjonen.

SKYSS VED OPPLÆRING I BEDRIFT



MIDLERTIDIG SKYSS VED 
SYKDOM/SKADE

• Legeerklæring som forteller hvilken periode det er behov

for skyss, og hvilket skyssmiddel, f.eks. taxi

• Denne leveres i informasjonen, som så bestiller taxi





HOLD ORDEN!
RENHOLD - DRIFT - KANTINE

• Klasserom 

• klassen holder orden

• elever tømmer papiravfall
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• Verksteder

• egne ordninger

• Fellesarealer

• Rydd etter deg!

• Bruk søppelbøttene 

• Ordensvakt

• fellesarealer inne og ute

• vaktplan for klassene



Skolens reglement gjelder her også!

• Hold det rent og ryddig

• Ikke tillatt å spise mat på idrettsflatene

STEINKJERHALLEN



KANTINE
• Åpen 7:45 – 14:45

26



BIBLIOTEKET

HER ER ALLE VELKOMMEN !

• Åpent 8-15.30

• Glemt bok?

Du får låne, hvis vi har.



LÆREBØKER
• Du låner gratis

• Tilhører skolen

• Leveres inn før sommerferien

• Leveres hvis du slutter på skolen

• Du må betale for boka hvis du ikke leverer

• Hjemmel: Forskrift om Felles ordensreglement ved de videregående skolene i Trøndelag § 5, samt alminnelige 

erstatningsrettslige regler, herunder skadeserstatningsloven og ulovfestet erstatningsrett. Skolene kan også ha 

egne tilleggs punkter i ordensreglementet som gjelder den aktuelle skole læremidler og annet materiell er lånt 

fra. Felles ordensreglement er vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 13/6-18 (sak 108/18). Gjeldende fra 1. august 

2018
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KLASSEVIS UTDELING 
AV BØKER

Kontaktlærer avtaler tidspunkt
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1. Hent bøker på pallen 

2. Still deg i kø 

3. Vi registrerer bøkene på deg (etternavn)
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SKRIV NAVN I BØKENE DU LÅNER

Skriv navn, klasse, årstall



IKKE BYTT BOK MED ANDRE

• Hver bok har en unik strekkode

• Denne registreres på DEG

• Du må levere akkurat den boka 

du lånte ved skolestart

• Det hjelper ikke om du leverer 

en bok som er registrert på en 

annen elev Strekkoden vår er merket Steinkjer VGS 
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FØLG BIBLIOTEKET PÅ
FACEBOOK



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


