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Velkommen som student ved Fagskolen Innlandet 
 
 
 

 

 

 

 

I dette dokumentet vil vi gi en liten innføring i hvordan vi 

kommuniserer med hverandre bl.a. via internett der vi har vår 

felles møteplass. Du må ha tilgang til en PC som er koblet opp til 

internett og som har installert nettleser. En nettleser kan du laste ned  

og vi anbefaler Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome eller Firefox.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mitt brukernavn:_________________________________________ 
 
Mitt passordhint:_________________________________________ 
 
E-postadresse:__________________________________________ 
 
E.postadresse for installasjon av programvare:_________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 
 

Gjør det til en rutine å 

logge deg inn på 

Skoleportalen for å se 

om det er viktige 

beskjeder som gjelder 

akkurat deg hver dag! 
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Skoleportalen Fagskolen Innlandet 
 

 

Kom i gang 
 

Skoleportalen er tilgjengelig for alle skolens studenter. 

 
Lenken til Skoleportalen finner du på skolens hjemmeside: www.fagskolen-innlandet.no 

 
Skjermbildet vil se slik ut, med rullerende nyheter. Klikk en gang på skoleportalen til høyre 

for å logge på skoleportalen og Office 365.  

 

 

 

Da vil du få opp et påloggingsbilde likt dette. Brukernavn og passord får du av teamlederen din 
eller IT-ansatte ved skolen sammen med innføring i bruk av skolen digitale løsninger. Herfra 
kommer du rett inn i mailløsning, skylagring og Canvas uten ny pålogging (SSO). 

 

 

 

 

http://www.fagskolen-innlandet.no/
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ELEMENTER I SKOLEPORTALEN 
 

Portalens åpningsskjermbilde består av menylinje øverst og mange fliser nedenfor: 
  

 
Her tar vi for oss noen av flisene og hva du bør gjøre for å sette opp skoleportalen: 

Alle tallene refererer til bildet ovenfor samt kapitler senere i veiledningen, se også innholdsfortegnelsen. 

 

1) Hjem. Trykker du på denne knappen kommer du alltid tilbake til dette startsbildet 

2) Endre passord. Finn ett passord du husker. Det anbefales at du skifter passord halvårlig 

3) Her leser du E-posten din. Klikk på flisa for å aktivere og sette opp eposten din. Velg 

språk og tidssone UTC+1 ( København, Brussel) Dette kan du også gjøre under 

Tannhjulet (innstillinger) Klikk på «navnet ditt» for å få frem epostadressen din, legge til 

bilde, se din konto eller din officeprofil.  

4) Canvas er skolens læringsplattform og virtuelle klasserom. LMS (Fronter fases ut) 

5) Du kan laste ned programpakken Office365ProPlus på egen PC gratis. Lenke til 

Office365- nedlasting av programvare. Du kan laste ned Officepakka på inntil 5 enheter. 

DU kan også jobbe rett i office online. Her finner du også lenker til nedlasting av div. 

programmer som MathType og Geogebra og beskrivelse av hvordan noen programmer 

kan installeres og brukes. 

6) Ondrive, din egen skyløsning for lagring av skoledokumenter. Åpner du et 

officedokument via skoleportalen lagres dette automatisk i OneDrive 

7) Når du klikker på firkanten øverst i venstre hjørne, får du fram en oversikt over alle 

apper du har tilgang til via skoleportalen.  

8) KS System FI finner du alt som omhandler drift av skolen. Bør besøkes 

9) Lync/ Skype- møte 

 

Den beste måten å bli kjent med Skoleportalen på er å prøve seg fram, snakke med 
medstudenter og å spørre lærerne! 
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2 PASSORD  I SKOLEPORTALEN OG CANVAS 
 

Brukernavnet ditt består av fire bokstaver og fire eller fem tall og kan ikke endres. 

 
For å kunne endre passordet ditt, må du være inne i Skoleportalen. Du må ha tilgang til ditt 

gamle passord og ha et nytt klart. Du finner en flis på førstesiden i Skoleportalen merket med 

Endre passord. 

 

Passordregler: 

 
Passordet må bestå av 7 til 12 tegn fra minst 3 av de 4 følgende kategoriene: 

 
• Små bokstaver 

 
• Store bokstaver 

 
• Siffer 

 
• Tegnsetting (!#%&/=?,., osv). 

 
Hvert enkelt tegn kan bare gjentas inntil 2 ganger i passordet. 

Ikke bruk deler av brukernavnet eller deler av fullt navn i passordet! 

Det anbefales at du bytter passordet ved første innlogging i Skoleportalen. Følg regler 

for passord som beskrevet tidligere i dette dokumentet. 

 

3 E-POST 
 

Alle elever og ansatte ved skolen har en egen e-postadresse og denne SKAL brukes ved 

henvendelser mellom studenter og skolens personale. 
 

Epostadressen er satt opp etter følgende mal: 

 
Studenter: fornavn.mellomnavn.etternavn@fs-innlandet.no 

 

Ansatte: fornavn.mellomnavn.etternavn@fagskolen-innlandet.no 

 

Her er noen eksempler: 

Student Peder Pedersen vil få følgende adresse: peder.pedersen@fs-innlandet.no 

Lærer Ole Kristian Olesen vil få adresse:ole.kristian.olesen@fagskolen-innlandet.no 

 

Studentene får tilgang til sin epost og kan sende e-post fra Skoleportalen. Denne e-

postadressen skal alltid brukes når du sender e-post til skolens lærere og andre 

ansatte. 

mailto:fornavn.mellomnavn.etternavn@fs-innlandet.no
mailto:fornavn.mellomnavn.etternavn@fagskolen-innlandet.no
mailto:peder.pedersen@fs-innlandet.no
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GLEMT BRUKERNAVN ELLER PASSORD 
 

Dersom du har glemt brukernavn kan du få tilsendt dette ved å bruke innloggingsbildet i 

Feide/ Skoleportalen., eller ta kontakt med brukerstøtte. 

 

 
 
 

 
GLEMT PASSORD –VELG SMS PASSORDKIOSK 

 

 
Du kan bestille nytt passord ved å benytte tjenesten passordkiosk dersom din konto er låst 

eller du ikke husker ditt passord. Ved hjelp av mobiltelefon kan studenter og lærere selv 

resette og låse opp eget passord ved å bruke fremgangsmåten under. 

 

Dette krever at korrekt mobilnummer er registret i det skoleadministrative systemet. 

Slik gjør du: 

 

 
 

 

 Send SMS til 1963 med kodeord passord 

 Logg inn i Skoleportalen med dette passordet 
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NETTVETT -"NETTIKETTE" 
 

I digitale læringsomgivelser kommuniserer man gjennom ulike elektroniske 

kommunikasjonskanaler (e-post, diskusjonsforum, elektroniske oppslagstavler, chat etc). Bruk av 

disse informasjonskanalene følges av et sett personlige ”oppførsel” regler som ofte kalles 

nettikette. I utvidet forstand kan man også hevde at nettikette gjelder bruk av visuelle virkemidler 

på nettsider, i presentasjoner e.l. Det sentrale er å peke på hva som er hensiktsmessig, og 

kanskje mer viktig hva som ikke er det. 

 

Før du engasjerer deg i en nettbasert meningsutveksling bør du gjøre deg kjent med de 

generelle regler som gjelder for nettbasert kommunikasjon. 

 

Her er noen grunnregler: 

 Meldinger skal i all hovedsak være korte, konkrete og presise. 

 Bruk en meningsfylt overskrift (subject) på meldingen din som gir 

leseren(e) en klar formening om hva meldingen dreier seg om. 

Bruk store bokstaver sparsommelig. Dersom du må bruke det så vis måtehold og kun i tilfeller 

hvor du ønsker å utheve/fremheve enkeltord. Store bokstaver anses som roping i nettbaserte 

miljøer. 

Vær profesjonell og forsiktig når du omtaler andre personer i nettbaserte fora. 

Gi respons på ideer/utsagn og ikke personer når du gir tilbakemeld 

 

Vær varsom med sarkasme/ironi. Uten ansikt til ansikt kommunikasjon som kan utfylle 

budskapet ditt kan meldingen oppfattes som krassere enn det er tenkt. 

Bruk litt tid før du blir personlig. Dette avhenger selvfølgelig av temaene i forum og hvor godt du 

kjenner de du kommuniserer med fra før. 

Respekter meninger som er motstridende til dine egne. Ikke alle har den samme 

kulturelle/faglige bakgrunn som deg selv, og ditt perspektiv er ikke nødvendigvis det eneste på en 

gitt sak/tema. 

Vær klar over fildelingsproblematikk. Det er ikke sikkert at alle du deler filer (eller ønsker å dele 

filer) med sitter på samme type maskin og linjekapasitet som deg selv. Ta derfor hensyn til de 

med antatt lavest maskin- og linjekapasitet når du sender fra deg filer. 

 

I skoleportalen finner du mere informasjon om Nettvett. 
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OFFICE 365 og ONEDRIVE for business 
 

5 Office365 
 

Som student ved Fagskolen Innlandet har du tilgang til 
Office365 og Skytjenesten OneDrive. 
Logg inn på Skoleportalen. Klikk på «last ned Office gratis 
 
Følg anvisningen. 
 
 

 
Etter installasjon må du gjøre følgende. 

1. Åpen word365 app 
2. Skriv ja for å registrere din kopi, og bruk epost og passord som til skoleportalen. Obs, Hvis du har 

en Office installasjon fra før på maskina di, må du logge på med ny konto. Får du spørsmål om 
pålogging via Feide eller Oppland Fylkeskommune. Du velger OFK 

3. Åpne og logg på Skype for Business. Bruk samme epost og passord som til skoleportalen 
 
 
Hvis du ikke finner Skype for Business kan det hende du må installere denne. Det gjøres på følgende 
måte 
 

  

 

 
 

 

 
Velg språk og klikk på «Installer Skype» 
 

 

INSTALLASJON AV OFFICE-PAKKA Office365ProPlus 

Bruk din nye epost som du finner under «ditt navn»:abcd1234@fs-innlandet.no. Følg anvisningen 
 

- OFFICE 365 Online.  

Du kan velge å bruke Office365 online, ved å klikke på ikonene under OneDrive for business. Word, 
Excel, Onenote og Powerpoint finner du enkelt her. Dokumentene du åpner lagres automatisk i 
Onedrive og kan lastes ned på din egen PC. Lag en god mappestruktur fra første dag 

mailto:abcd1234@fs-innlandet.no
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6 ONEDRIVE FOR BUSINESS 
 

Dette er en gratis skytjeneste der du kan lagre filene dine mens du er student ved Fagskolen 

Innlandet. OneDrive gir deg tilgang til alle filene dine hvor som helst og gjør det enkelt å dele dem 

med andre som trenger dem. 

 

Etter installasjon av Office klikker du deg inn på Onedrive. Har du Windows 10 vil du få opp en  

statuslinje som gir deg mulighet til å syncronisere mot både mobile enheter men også ei mappe på 

pcen din.  

 

 
 

Hvis alt er satt opp riktig vil du nå få tilgang til din egen sky med lagring intill 1TB. 

 

Office 365 vil synkroniseres automatisk, men dette kan startes ved å trykke synkroniser. 

 

 
 

Etter synkronisering vil du finne Ondedrive i filbehandling som synkroniseres mot onedrive. Da har du 

alltid en backup av filene dine, uavhengig av om du jobber off eller online. 

 

 



9  

 

9 INSTALLASJON AV SKYPE FOR BUSINESS (SfB) (Lyncmøte) 
 
SfB kan du bruke til kommunikasjon via internett. Her får du tilgang til direktemeldinger, samtaler og 

videosamtaler, nettmøter og presentasjoner, tilgjengelighetsinformasjon og deling. Du kan bruke dette 

fritt sammen med medstudenter og lærere. Skype skal installeres sammen med Office 365. Hvis ikke kan 

du gå til samme plassering som undre installasjonen av Office 365. Når du klikker på installer Office, velger 

du andre alternativer…. 

 
 

 
 

Velg språk og trykk på «Installer Skype» og følg instruksjonene. Du må bruke din personlige e-post fra 

Fagskolen 
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10 Feilsøking 
 
 
Det er ikke alltid alt går som man ønsker.  

 

Officekonto fra tidligere kan by på utfordringer. Det samme hvis man ikke får registrert sin versjon av 

Office365.  Åpne et worddokument og klikk på navnet ditt øverst til høyre. Er du pålogget med din konto 

fra Fagskolen Innlandet? Hvis du ikke er det må du logge på din fs-innlandet konto med brukernavn og 

passord som du bruker til å logge på skoleportalen. Trykk først «Bytt konto» og velg så «Legg til konto» 

Velg å logge på OFK og ikke via Feide hvis du får spørsmål om det. Godta vilkårene for å få registrert din 

versjon. 

Når du har logget på din konto hos Fagskolen så kan du gå videre til «Kontoinnstillinger» 

 

 
 

 

Da får du opp en status på din konto som ser ca slik ut 

 

 
 

Hvis du mangler et ikon, har det gått galt under installasjon eller registrering. Installer det du mangler. Det 

kan bety Skype eller Office. Se foregående side. 

 

Hvis du mangler Onedrive eller ikke klarer å synkronisere, kan du trykke «Legge til en tjeneste» og 

installere Onedrive. Bruk Epostadressen og passordet du bruker på skoleportalen.
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DEL ET DOKUMENT MED EN ELLER FLERE PERSONER 
 

 
 

 
 
 

 
Velg <Mine dokumenter>, alle dine dokumenter vises i listen 

 
 

 

 
 
 
 

Merk dokumentet som skal deles (klikk foran dokumentsymbolet), velg <del> 
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Skriv inn navn på person(ene) som dokumentet skal deles med, velg < D 
 
 

VIS DOKUMENTER SOM DELES MED DEG 
 
Velg <OneDrive> fra startsiden 
 

 

 
 

 
Velg <Deles med meg>, alle dokumenter som er delt med deg vises i listen 
 



13  

4 CANVAS 
 

Canvas er vårt virtuelle klasserom som kan sammenliknes med et vanlig 

klasserom. Canvas finner du via startsiden på skoleportalen 

 
 Her legges ALL informasjon som er relevant for din 

studietilværelse 

 Her kan du lage eller delta i diskusjoner 

 Her leverer du også dine oppgavebesvarelser og leser 
tilbakemeldinger fra lærerne 

 

 
- PÅLOGGING hvis nettsiden vår og skoleportalen er utilgjengelig 

 

Du må være koblet til internett og skrive inn denne url-adressen: 
 

   https://finn.instructure.com/ 
 

Skriv inn brukernavnet og passordet du fikk utdelt ved skolestart. Velg Logg inn 

 

 

https://finn.instructure.com/
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LITT OM RETTIGHETER  
 

Du er medlem i forskjellige emner tilknyttet din utdanning, der du som student har 

skriverettigheter. Studenter kan med denne rettigheten legge inn dokumenter og de kan 

slette det de selv har lagt inn. De får imidlertid ikke tilgang til eller slettet noe som andre 

studenter har lagt inn i emnet. Skolens ansatte har sletterettigheter til de andre deltakerne.  

 

OPPBYGGING AV EMNER 

På dashbordet vil du finne én flis som inneholder nødvendig informasjon om alt som har 

med skolegangen din å gjøre. Her vil det også være lenker til alle emnene som du skal 

gjennomføre i løpet av skoleåret. De andre flisene som vises på dashbordet er én flis for 

hvert av emnene du skal ha, og du kan komme videre til innholdet i hvert av disse emnene 

ved å klikke på flisa for emnet også. 

 

Eksempel 

 

 

Når du har valgt et emne, vil du komme videre til en oppstartside for dette emnet. Herfra 

kan du klikke deg videre til hvert av temaene som emnet inneholder. Øverst på denne sida 

vil det også komme opp fortløpende informasjon om ting som har med dette emnet eller 

temaer i emnet å gjøre. Det kan være varsler, oppgaver, beskjeder eller dokumenter som 

er lagt ut under hvert enkelt emne 

Etter hvert vil du bli kjent med flere metoder du kan bruke for å navigerer i Canvas, slik at 

du kan finne fram til de måtene du selv synes er mest hensiktsmessig. 
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STARTSIDEN OG MENYER 

Canvas kan sammenlignes med en virtuell 

skolebygning der du finner forskjellige emner 

med tilhørende informasjon og fagstoff. Emnene 

til ditt studium finner du i Canvasmenyen til 

venstre under Dashboard. 

 

Under emner i Canvasmenye får du frem i 

listeform en totaloversikt over alle emner du er 

innmeldt i.  

 

Under konto kan du legge til varslinger som 

passer deg, endre din profil eller legge til et 

profilbilde, se, søke eller laste opp filer, tilpasse 

innstillinger samt styre din ePortfolie 

 

Canvas har en egen kalender der alt av innleveringer, prøver og andre aktiviteter legges 

inn.  

Under Innboks finnes en intern epost som brukes til kommunikasjon i plattformen. Ønsker 

du å sende mailer generelt må du bruke epost i skoleportalen. Studio kan brukes for å lage 

innleveringer ved bruk av video. Prøv deg litt frem så finner du fort ut hvordan du vil sette 

opp din Canvas og hvordan Canvas best kan brukes som et kraftfullt verktøy i dine studier 
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Hjelp til selvhjelp 

 

Under Hjelp vil du finne Norske Canvas-guider og nylige oppdateringer. Klikk på denne og 

velg Student guide.

 

Her vil du finne guider på det meste av det du skulle lure på. 

 
Apper 
 

Fagskolen anbefaler «Canvas student» som gir deg alle varsler og påminnelser rundt din 

skolehverdag, og «Sharepoint» som er skoleportalen på mobil med tilgang til alle 

muligheter som epost, ondrive, office og lignende 


