
Velkommen til webinar for Feide administrator
08.09.2022

Merk:

Vi gjør oppmerksom på at det gjøres opptak av webinaret.

Benytt Q/A-funksjon          for å stille eventuelle spørsmål underveis.

Spørsmål fra dere vil bli anonymisert og vil bli besvart så langt vi kan i løpet av webinaret og fulgt opp i etterkant med 

utsending av skriftlig besvarelse på alle spørsmål meldt inn via Q/A.



Webinar for Feide-administratorer 
v/ Sikt og Udir

o Hva er Feide og oppgaver til en Feide-administrator

o Aktivering av tjeneste

o Sterk autentisering

o Datakvalitet

o Innloggingsproblemer og brukerstøtteinformasjon  



Agenda

Hva er Feide?

• Introduksjon om hvordan Feide fungerer

• Hva rollen din som Feide-administrator?

Aktivering av tjeneste 

• Hvilke tjenester trenger min organisasjon? 

• Hva må gjøres før en tjeneste kan tas i bruk?

Sterk autentisering

• Hvorfor sterk autentisering?

• Hvordan innføre sterk autentisering

• Hvem og hvor skal sterk autentisering benyttes?

Datakvalitet

• Hvilken informasjon registreres?

• Hva er konsekvensene av dårlig datakvalitet

• Hvordan registreres denne informasjonen?

• Hvem registrerer og hvor registreres informasjon?

• Verktøy for å opprettholde god datakvalitet. 

Innloggingsproblemer

• Hvordan kan du som Feide administrator hjelpe brukere å logge 

inn med Feide?

Brukerstøtteinformasjon

• Oppgi brukerstøtteinformasjon for din organisasjon

• Beste praksis for brukerstøtte



Hva er Feide? 

Introduksjon om hvordan Feide fungerer og hva rollen til en Feide administrator er



Hvordan fungerer Feide?

• Ett brukernavn og passord på flere 
tjenester

• Tjenester mottar kun informasjon som de 
trenger.

• Endre informasjon om brukeren èn plass

• Lærere slipper å manuelt registrere 
samme informasjon i flere tjenester

• Personopplysninger lagres lokalt hos 
vertsorganisasjonen og trenger ikke å 
lagres hos hver tjeneste

• Samme format på informasjon for alle 
elever, ansatte og lærere i Norge som gir 
mulighet for enkel tilgang til flere hundre  
tjenester uten egne integrasjoner

Tjeneste C Tjeneste B Tjeneste A 

Innlogging

Feide-
katalog

Navn Bruker IDBilde Navn

Gruppetilhørighet Skoletilhørighet

RolleFødselsnummer

E-post

Foretrukket
språk

Nye undervisningsgrupper 
ved nytt skoleår

Gruppe-
tilhørighet

Skole-
tilhørighet

Bruker ID Fødselsnummer

RolleE-post

Foretrukket
språk

Navn

Bilde

Gruppetilhørighet

Fordeler med Feide for vertsorganisasjoner: https://www.feide.no/fordeler-med-feide

https://www.feide.no/fordeler-med-feide


Hva er rollen til en Feide administrator?

• Administrerer Feide på vegne av sin 
organisasjon. Dette kan gjøres i Feides 
kundeportal (kunde.feide.no)

• Administrere tilgang til tjenester 

• Aktivere to-faktor autentisering på 
tjenester

• Hjelpe sluttbruker med å benytte Feide

• Innloggingsproblemer

• Sørge for at informasjon om brukerne 
i organisasjonen er oppdatert.



Hvordan gjennomføre alle disse oppgavene?

Elever

JuristSkolesekretærer RektorIT-avdeling 

Tjenesteleverandør 

Personvern-
ombud

IKT-ansvarlig ved skole

Feide administratorer

Lærere

HR-personell Kommune-
direktør

Katalogleverandør/ 
Driftsleverandør 

Gjennomføre 
risikoanalyse og utforme 
en databehandleravtale 

Bruker får ikke logget innInformasjon om brukeren

IT-avdeling 

Katalogleverandør/ 
Driftsleverandør 

Det er ikke nødvendigvis deg som 
Feide administrator som skal gjøre 
alle oppgavene, men man må: 

• Vite hvem som skal gjøre hva

• Ha god kontakt med de innad i 
organisasjonen så oppgavene 
blir gjort effektivt så det ikke går 
ut over undervisningen

Lisenser og betaling for 
tjenesten

Jeg får ikke logget inn!

Hvorfor er ikke alle 
elevene mine synlige i 

tjenesten?

Vi trenger en 
mattetjeneste i 
undervisningen

Aktivering av tjeneste

Oppdatere informasjon om 
brukerne i masterkildesystemene

Endre informasjon direkte i 
brukerkatalogen

Fikse opp integrasjonene mellom 
masterkildesystemene og brukerkatalogen

Jeg mottar ikke SMS 
på tjenester der jeg 

må logge inn med to-
faktor! 



Aktivering av tjenester
Hvilke tjenester trenger min organisasjon og hva må gjøres før en tjeneste kan tas i 
bruk? 



Hvilke tjenester trenger min organisasjon?

• Hvordan melder lærer inn behov for 
tjenester? 
• Direkte med Feide administrator eller via 

rektor, IKT-ansvarlig eller 
innkjøpsansvarlig?

• Hvem betaler for bruk av tjenesten?

• Oversikt over tjenester med Feide-
innlogging: 
https://www.feide.no/tjenester-med-
feide-innlogging

https://www.feide.no/tjenester-med-feide-innlogging


Sjekk om tjenester brukes

• Sjekke om tjenestene blir brukt ved å se 
på innlogging statistikken i Feides 
kundeportal 

• Sørg for at det informeres om tjenester 
som er lite brukt. 

• Vurder å slutte å ta i bruk tjenesten hvis 
den er lite brukt.

https://kunde.feide.no/


Aktivere tjeneste

1 2Gå til tjenesteaktivering Søk opp tjeneste

Du kan søke etter navn på tjeneste, tjenesteleverandør og ord i beskrivelsen av tjenesten.
Hvis det er en internasjonal tjeneste så huk av eduGAIN.



Aktivere tjeneste

#12

3 Be om tilgang til tjeneste av tjenesteleverandør



Aktivere tjeneste

• Alle tjenester til vertsorganisasjonen må ha 
en databehandleravtale! 

• I Feide Kundeportal så kan man laste ned 
mal for databehandleravtale for tjenesten

• Formålet er å sikre behandlingen av 
personopplysninger. 

• Hva må en databehandleravtale inneholde? 

• Hvilken informasjon hentes?

• Hvordan skal informasjon i tjenesten 
behandles?

• Når skal informasjon slettes?

4 Tegne databehandleravtale



Aktivere tjeneste

• Vurdere om det er forsvarlig å ta i 
bruk tjenesten ved gjennomføring av 
risikovurdering av 
informasjonssikkerheten i tjenesten

• Er sluttbrukernes personopplysninger 
tilfredsstillende sikret mot uautorisert 
innsyn, eksponering, endring, sletting, 
tap eller ødeleggelse?

5 Risikovurdering av tjenesten med en ROS

SkoleSec
SkoleSec har åpent tilgjengelige maler, 
videoleksjoner og ressurser til bruk ved anskaffelser 
av tjenester.

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/skolesec/

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/skolesec/


Aktivere tjeneste

• Sjekke om obligatorisk informasjon 
er registrert korrekt

• Sjekk om anbefalt og valgfri 
informasjon er registrert 

• Hvilken informasjon som er anbefalt 
eller valgfri står i Feides 
informasjonsmodell.

6 Sjekke om informasjon som tjenesten 
henter er registrert på brukeren

Feides informasjonsmodell for grunnopplæringen: 
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/index.html

https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/index.html


Aktivere tjeneste

7 Aktiver tjenesten

Det kan ta opptil 15 minutter før endringen i 
Feides kundeportal er oppdatert



Aktivering på skolenivå

• Aktivering på skolenivå er snart under testing

Det er mulighet å delta på utprøving før aktivering på skolenivå blir satt i produksjon.  
Les mer om utprøving og hva som må gjøres: https://www.feide.no/nyhet/testing-av-aktivering-av-tjenester-
pa-skoleniva

https://www.feide.no/nyhet/testing-av-aktivering-av-tjenester-pa-skoleniva


Sterk autentisering
Hvilke tjenester og brukere bør logge inn med et høyere sikkerhetsnivå?



Hvorfor sterk autentisering?

• Uten sterk autentisering vil 
uvedkommende kunne logge seg på 
disse systemene med bare brukernavn 
og passord.

• Unngå bøter fra Datatilsynet ved å 
innføre sterk autentisering

• Brukere under 13 år er en ekstra 
sårbar gruppe, så tilgang til deres 
opplysninger blir sett på som 
svært alvorlig av Datatilsynet



Metoder for sterk autentisering

• Engangspassord på SMS

• Kode via godkjenner-applikasjon

• Applikasjon eller 
autentiseringsenhet

• ID-porten 

• MinID, BankID og BuyPass ID 

Les mer om innføring av sterk autentisering: https://www.feide.no/sterk-autentisering
Teknisk dokumentasjon: https://docs.feide.no/reference/mfa/index.html og https://docs.feide.no/general/mfa_guide.html

https://www.feide.no/sterk-autentisering
https://docs.feide.no/reference/mfa/index.html
https://docs.feide.no/general/mfa_guide.html


Hvordan innføre sterk autentisering

• Organisasjonen slipper å aktivere sterk 
autentisering for alle tjenester og alle 
brukere

• Sterk autentisering kan slås på på tjenester

• Det er mulig å slå på sterk autentisering på 
forskjellige brukergruppe

• Alle brukere

• Alle ansatte (Lærer og administrative 
ansatte)

• Enkeltbrukere (defineres i Feide 
katalogen ved å registrere attributtet:

norEduPersonServiceAuthnLevel

Les mer om innføring av sterk autentisering: https://www.feide.no/sterk-autentisering
Teknisk dokumentasjon: https://docs.feide.no/reference/mfa/index.html og https://docs.feide.no/general/mfa_guide.html

https://www.feide.no/sterk-autentisering
https://docs.feide.no/reference/mfa/index.html
https://docs.feide.no/general/mfa_guide.html


Hvem og hvor skal sterk autentisering benyttes?

• Opptil hver vertsorganisasjon hvilke 
tjenester og brukere som skal benytte 
sterk autentisering 

• Det bør være basert på en 
risikovurdering som 
vertsorganisasjonen har foretatt

• Naturlig at personvernombudet er 
involvert her.



Spørsmål til hjelp med å vurdere hvilke brukere og 
tjenester der sterk autentisering bør benyttes

• Hvilke brukere har tilgang til tjenester 
der de har tilgang til personopplysninger 
om svært mange elever, studenter og 
ansatte?

• Hvilke brukere har tilgang til tjenester 
der de kan administrere informasjon 
som karakterer, fravær og anmerkninger 
om elever?

• Hvilke tjenester er det mulig å kontakte 
andre brukere eller eksterne personer
via?  

• Hvilke brukere har 
administrasjonstilganger i forskjellige 
tjenester?



Pause
10 minutter 



Datakvalitet
Konsekvenser av dårlig datakvalitet og hvilke verktøy du kan bruke for å 
opprettholde god datakvalitet.



Hva skaper dårlig datakvalitet?

Innlogging

Gruppe-
tilhørighet

Skole-
tilhørighet

Bruker ID Fødselsnummer

RolleE-post

Foretrukket
språk

Navn

Bilde
Feide-
katalog

Tjeneste C 

Tjeneste B 

Tjeneste A 

Navn

Bruker ID

Bilde

Navn Gruppe-
tilhørighet

Rolle

NavnFødselsnummer E-post

Foretrukket
språk

Skole-
tilhørighet

Informasjon er ikke registrert

Informasjon er registrert feil eller ikke 
oppdatert 



Konsekvenser med dårlig datakvalitet

• Får tilgang til andre brukeres  
informasjon

• Får ikke tilgang til ressurser i tjenester

• Mister tilgang til lisens for bruk av 
tjenester

• Elever får ikke deltatt i undervisningen

• Lærer får ikke planlagt eller undervist

• Går glipp av funksjoner i tjenester

• Mister brukertilpasning i tjenester

Matematikk 10 trinn

Eleven uten grupper

Matematikk tjeneste



Hvilken informasjon registreres?

Feides informasjonsmodell viser hvordan informasjon skal registreres

Navn

Brukeridentifikator hos organisasjon

Fødselsnummer

Organisasjonstilhørighet

Rolle hos organisasjonen

Gruppetilhørighet for underving

Gruppetilhørighet for underving:

Utdanningsgrupper

Basis/klassegrupper

Andre grupper (Eks laboratoriegruppe, leksehjelp)

Klassetrinn

Utdanningsprogram (vgs)

Programområde (vgs)

E-post 

Mobil og telefonnummer

Fødselsdato

Foretrukket språk

Tittel i organisasjonen

Bilde av brukeren 

Brukerinformasjon som må  
oppdateres hvert skoleår

Anbefalt/Valgfri brukerinformasjonObligatorisk brukerinformasjon

Feides informasjonsmodell for grunnopplæring: https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/index.html

https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/index.html


Hvordan registreres denne informasjonen?

HR
HR og lønnssystem

BAS
Brukeradministrative 

system

Feide innlogging

Feides 
kundeportal

Digital 
læringsressurs

Tjenesteleverandør

Lønnspersonell

Elever LærerFeide 
administratorer

OAS/SAS
Oppvekst/skole- eller 

studieadministrativ system

Skolesekretær

LDAP
Brukerkatalog 

Lærer for sine elever 
og/eller IT-personell

Masterkildesystemene 

IT-personell eller 
ekstern leverandør

4

Administrere hvilke 
tjenester brukeren hos 

vertsorganisasjonen skal 
logge inn på 

1

Endring av passord 
styres ofte i et bruker 
administrativt system. 

Informasjons registreres i 
masterkilde system eksempel  
av skolesekretær eller andre i 

administrasjonen 

2 3

Informasjonen overføres i 
brukerkatalogen (LDAPen) med 
en integrasjon så formatet  på 
informasjonen følger Feides 

informasjonsmodell 



Hva må gjøres når informasjonen er registrert feil?

• Det er Feide-administrator sitt ansvar å 
sørge for at feilen blir rettet opp. 

• Det er ikke nødvendigvis Feide-
administrator som skal rette opp feilen.

• Det er viktig å ha en god oversikt over 
hvem som kan gjøre hva.

Både innad i organisasjonen og 
eventuelt med eksterne leverandører.

BAS
Brukeradministrative system

LDAP
Brukerkatalog 

Lærer for sine 
elever og/eller IT-

personell

IT-personell eller 
ekstern leverandør

HR
HR og lønnssystem

Lønnspersonell
SAS

Skoleadministrative system

Skolesekretær



Verktøy for å sjekke brukerinformasjon 

Feides innsynstjenesten

https://innsyn.feide.no/

Hvis feilen er på enkeltbrukere, så kan 
brukeren sjekke om egen informasjon 
er korrekt

Sjekke om gruppe er 
gyldig

https://innsyn.feide.no/


Verktøy for å sjekke brukerinformasjon 

Datakvalitetsjekk

• Sjekk av hele brukerkatalogen

• Jevnlig ta en datakvalitetsjekk for å 
unngå mange henvendelser fra 
sluttbrukere som opplever problemer



Når skal man kjøre datakvalitetsjekk? 

• Mange feil i Feides kundeportal 

• Før nytt skoleår

• Mange henvendelser om feil i tjenester

• Henvendelse fra tjenesteleverandør om 
feil med informasjon om brukere

• Sjekke før aktivering av en ny tjeneste

• Les mer om datakvalitet: 
https://www.feide.no/datakvalitet

https://www.feide.no/datakvalitet


Kjøre en crawler-rapport for å se 
alle feil i brukerkatalog og hvilke 

det gjelder



Les forklaring av de vanligste feilmeldingene fra crawler rapport her:
https://docs.feide.no/reference/ldap_validator/errors/index.html

https://docs.feide.no/reference/ldap_validator/errors/index.html




Sjekk at undervisningsgrupper er registrert!

Det er flere organisasjoner som ikke har 
registrert undervisningsgrupper!



Det er kun registrert gruppe type B (Basis/klassegruppe) på eleven Asbjørn 

Det skal registreres gruppe type U (undervisningsgruppe) for hvert av fagene 
elever tar det året.

Eksempel Erik går på 4 trinn, registrert i klasse 4A og har 
registrert 8 fag (Samfunnsfag, RLE, Norsk, Naturfag, Musikk, 

Matematikk, Kroppsøving og Kunst- og håndverk) for 
skoleåret.



Feil som ikke generer feilmeldinger

• Ingen feilmelding i datakvalitetsjekken betyr 
ikke nødvendigvis at det er bra datakvalitet

• Det er ikke alle feil som ikke blir oppdaget med 
en datakvalitetsjekk

• Det innføres flere sjekker etter hvert som behov 
avklares og vi har ressurser å etablere disse



• I tillegg til feilmeldingene, så sjekk dette:
• Samsvarer organisasjonsnumrene i 

brukerkatalogene med 
Brønnøysundregistrene?

• Er det registrert lærere i 
brukerkatalogen?

• Er det registrert nye 
undervisningsgrupper for skoleåret?

• Er lærere og elever registrert med 
samme start- og sluttdato?

Les mer om hva og hvordan dette kan sjekkes 
her: https://www.feide.no/datakvalitet

Feil som ikke generer feilmeldinger

https://www.feide.no/datakvalitet


Innloggingsproblemer
Hvordan kan du som Feide-administrator hjelpe brukere å logge inn med Feide.?



Feilmelding i 
Feide sitt innloggingsbilde

Feilmelding i tjenesten
etter innlogging med Feide

Bruker mangler funksjoner/
tilganger/ informasjon i tjenesten

Bruker har ikke tilgang til tjenesteBruker vet ikke om 
innloggingslenke til tjeneste

Sjekke om det mangler eller er registrert feil data om brukeren

Ta kontakt med tjenesteleverandøren for se hvem som har tilgang 
til tjenesten og feilsøking

Se på feilmeldingen

Tjenesten må aktiveres for 
vertsorganisasjon

Slå opp sporingsnummer

Identifisèr hvor feilen ligger

1 2

3

4

5

https://www.feide.no/feilmeldinger-og-losninger
https://www.feide.no/feilsoking-av-innloggingsproblemer


Feilmeldinger i Feides innloggingsbilde

Oversikt over feilmeldinger i Feide: https://www.feide.no/hva-betyr-feilmeldingene-i-innloggingen

Sjekke om tjeneste er aktivert

Slå opp sporingsnummer

Lukk nettleser og/eller slett 
informasjonskapsler

Feil med kontakt med brukerkatalogen

Feilmelding som ikke er dokumentert
Ta kontakt på kontakt@sikt.no

Tjenesten er publisert eller noen feil med 
konfigurasjonen. En internasjonal tjeneste 

som ikke er aktivert av noen 
vertsorganisasjoner i Norge

2

https://www.feide.no/hva-betyr-feilmeldingene-i-innloggingen


Slå opp sporingsnummer3



Slå opp Windows feilkoder:
https://docs.microsoft.com/nb-

no/windows/win32/debug/system-error-codes

Uninett AS

Slå opp sporingsnummer

https://docs.microsoft.com/nb-no/windows/win32/debug/system-error-codes


Feilmelding etter Feide-innlogging

Brukeren får logget inn med Feide, men 
har problemer med å benytte 
enkelttjenester.

Problemene kan være å:

• Benytte funksjoner i tjenester

• Mangler tilganger i eller til tjenesten

• Får ikke tilgang til læringsressurser i 
tjenesten

• Feilmelding fra tjenesten om at de 
ikke har tilgang



Feilmelding etter Feide-innlogging

Først sjekk om det mangler eller er registrert feil informasjon om 
brukeren (se steg        ) 

Før man tar kontakt med tjenesteleverandør (se steg        )

4

5



Funksjoner i tjenesten 

Noen tjenester baserer funksjoner på
informasjon om brukeren. 

Hvis det mangler eller er registrert feil 
informasjon på brukere, så mister de 
tilgang til funksjoner i tjenester.

Eksempel:        undervisningsgrupper
benyttes for å tilpasse innhold i 
tjenesten og tildeling av oppgaver av 
lærer for sine elever. 

4 Sjekke hvilken informasjon som er registrert på brukeren

Eleven uten grupper

Matematikk tjenesteEleven med grupper



Uten korrekt informasjon på brukeren, så får de 
ikke tilgang til tjenesten selv om brukeren har 
lisens.

Lisenser utenfor Feide 

Noen tjenester baserer lisenser på 
informasjon om brukeren.

4 Sjekke hvilken informasjon som er registrert på brukeren

Eksempelvis informasjon som:

brukernavn klasse og trinn

skole rolle



Feilmelding i tjenesten 
etter Feide-innlogging

Sluttbruker logger seg inn på 
https://innsyn.feide.no/

Feide-administrator sjekker attributter som 
tjenesten henter i http://kunde.feide.no/

Sjekke hvilken informasjon som er registrert på brukeren4

https://innsyn.feide.no/
http://kunde.feide.no/


Benytte Feides Innsyntjeneste for feilsøking

Feides innsynstjeneste: 
https://innsyn.feide.no/

Sluttbruker kan:

• Sjekke om feilen er knyttet til selve Feide-
innloggingen eller til en spesifikk tjeneste

• Sjekke om det mangler eller er registrert 
feil informasjon

• Se hvilke tjenester som er tilgjengelig for 
brukeren

• Få oversikt over hvilke grupper som er 
registrert
• Sjekke formatet på grupper (rolle, 

varighet og fagkode)
Ikke registret rolle på brukeren

https://innsyn.feide.no/


Benytte Datakvalitetsjekken for feilsøking 

Hvis feilen gjelder mange brukere, så sjekk om informasjon 
registrert feil.

Mangler det informasjon?

Sjekke hvilken informasjon tjenesten henter

Attributtet er ikke registrert hvis det ikke er inkludert i 
attributt-listen



Brukeren har registrert korrekt informasjon

1) Tjenesten krever lisenser for bruk tjenesten. 

Noen tjenester har lisenser per brukere, klasser eller skoler.

Ta kontakt med tjenesteleverandør for å høre om hvilke brukere 
som har lisens.

2) Tjenesten har lagret udatert informasjon om brukeren

Dette må oppdateres av tjenesteleverandør lokalt i tjenesten.

Ta kontakt med tjenesteleverandør for å oppdatere informasjon om 
brukeren.

3) Feil i eller med tjenesten 

Det er feil med funksjonalitet i tjenesten eller tjenesten har andre 
tekniske problem.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis det ikke er publisert 
informasjon om at feilen er oppdaget.

5



Les mer om feilsøking og 
verktøy i Feide

Les mer om hva og hvordan sjekke 
datakvalitet:  
https://www.feide.no/datakvalitet

Veiledning for bruk av Feides kundeportal: 
https://www.feide.no/kundeportalen

Sjekkliste for feilsøking og verktøy for 
feilsøking: https://www.feide.no/feilsoking-
av-innloggingsproblemer

Oversikt over feilmeldinger: 
https://www.feide.no/feilmeldinger-og-
losninger

https://www.feide.no/datakvalitet
https://www.feide.no/kundeportalen
https://www.feide.no/feilsoking-av-innloggingsproblemer
https://www.feide.no/feilmeldinger-og-losninger


Brukerstøtteinformasjon
Brukerstøtteinformasjon og hvorfor dette er viktig! 



https://www.feide.no/brukerstotte





• Felles e-postadresse og/eller telefon

• Ikke oppgi kontaktinformasjon til 
en enkeltperson!

• Lage en nettside med informasjon om 
brukerstøtte

• Ikke oppgi en nettside der 
brukeren kun kan bytte passord!

Vises kun på Feide sitt innloggingsbilde

Endre lenke til brukerstøtte-informasjon



Beste praksis for brukerstøtte

• Oppdater kontaktinformasjonen til brukerstøtte
• Kontroller om kontaktinformasjon er 

korrekt
• Oppdatert kontaktinformasjon

• Opprett egen side for Feide-pålogging og 
support
• Hvordan tilbakestille passord?
• Hvordan opprette en ny Feide-bruker?
• Kontaktinformasjon til brukerstøtte
• Forventet svartid og åpningstid for 

supporthenvendelser

Les mer om beste praksis for brukerstøtte: 
https://www.feide.no/beste-praksis-brukerstotte

https://www.feide.no/beste-praksis-brukerstotte


Hva skjer fremover?



Fremtidige arrangementer

Informasjonsmøte om datadeling

Tidspunkt: 15 september kl. 09 – 11

Deltagelse: Påmelding på 
https://www.feide.no/arrangement/informasjo
nsmote-om-ny-datadelingsfunksjonalitet

Formål: Demo og informasjon om 
datadelingsfunksjonaliteten. Vi ønsker å få tak i 
interessenter som har lyst til å prøve ut ny 
datadelingsfunksjonalitet i fremtiden.

Opptak / lysbilder av presentasjoner blir lagt ut 
på feide.no i etterkant av møtet.

https://www.feide.no/arrangement/informasjonsmote-om-ny-datadelingsfunksjonalitet


Feides veikart viser hva som skal 
videreutvikles og i hvilken rekkefølge 

dette prioriteres. 

Feides Veikart er her: 
https://www.feide.no/veikart

Ønsker du å teste ut ny funksjonalitet i 
Feides kundeportal?

Meld deg på Feides nyhetsbrev 
for å holde deg oppdatert på hva som skjer 

i Feide.

Du meld deg på Feides nyhetsbrevet her: 
https://www.feide.no/nyhetsbrev

Testing av Feides 
kundeportal

Feides nyhetsbrev Feide veikart 

Meld deg som interessert i å delta her: 
https://www.feide.no/nyhet/vil-du-teste-

ny-funksjonalitet-i-feide-kundeportal

https://www.feide.no/veikart
https://www.feide.no/nyhetsbrev
https://www.feide.no/nyhet/vil-du-teste-ny-funksjonalitet-i-feide-kundeportal


Har du ønsker om aktuelle webinartema
for Feide?

Meld inn ønsker om tema her: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=04XRjKY6lEWD
PaBY2rtbbVpGTlx0eShLnONxQ2nLSD1UNEdETVVKV0ROWjVHMlYzSkxE

WVhONDRUVC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=04XRjKY6lEWDPaBY2rtbbVpGTlx0eShLnONxQ2nLSD1UNEdETVVKV0ROWjVHMlYzSkxEWVhONDRUVC4u


Takk for oss
Sikt utvikler Feide å kan svare på teknisk spørsmål om bruk av Feide.

Ta kontakt på: kontakt@sikt.no

Utdanningsdirektoratet forvalter og rådgir om bruk av Feide for grunnopplæringen
Ta kontakt på: feidepost@udir.no

mailto:kontakt@sikt.no
mailto:feidepost@udir.no
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