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Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Pilot: Feidepålogging for 
foresatte

Pilotperiode: skoleåret 2021-22

• Release i Oslo: 14.10.2021

Feide-tjenester der foresatt-pålogging 
er ekstra aktuelt

• Digitale læremidler

• Læringsplattformer

• Kommunikasjonsløsninger

• Påmeldingsløsninger

• Samtykkeløsninger

• Læringsanalyse-/vurderingsapplikasjoner 

▪ MittFagkart

Er din Feide-tjeneste aktuell?

• Tips oss: dlv@osloskolen.no

https://pixabay.com/no/photos/pappa-datter-holde-hendene-forelder-1853657/
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Hvordan logger foresatte 
på Feide?

Gamle Feide: Kun mulig å logge på med 
Feide-brukere

Nye Feide: Andre påloggings-
alternativer (ID-porten, …)

• ID-porten tilgjengeliggjør brukerens 
fødselsnummer for Feide-tjenesten

• Tilgang til informasjon via Feide-API-er

• Guardian-API (nytt):

▪ Elev: Info om sine foreldre

▪ Foreldre: Info om sine barn

Åpner mulighet for foreldrerolle i Feide-
tjenesten uten egen integrasjon
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Guardian-API

Nytt i Feide-katalogen: 

• Barnets foreldre registreres i nytt 
attributt:

▪ «norEduPersonGuardianNIN»

▪ Multivalued

▪ Kilde: Skoleadministrative 
systemer

Respons fra API-et:

• Rolle = Foresatt: Liste over barna

• Rolle = Elev: Liste over foresatte

• Uninett jobber med å inkludere

mer informasjon (navn, grupper..)
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Policy-arbeid

Barnets alder og ulike foresattyper

• Alder: 7, 12, 13, 15, 16, 18 år…

• Foresattyper

Etablere / fornye policy for foresatt-
tilgang med utgangspunkt i

• IKT-senterets bestepraksis-veileder

• Gjeldende lovverk

• Datatilsynets anbefalinger

https://pixabay.com/no/vectors/familietre-slektstre-slektstabell-6093805/
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Innsynsfunksjonalitet

https://innsyn.feide.no

• Eleven ser

▪ Personopplysninger

▪ Gruppetilhørighet

▪ Applikasjoner

▪ «Opplysninger som blir sendt til 
tjenesten»

▪ Hva med «opplysninger som blir 
generert i tjenesten»? > MittFagkart

Hva bør foreldre se?

• Avklares i policy-arbeidet

NB! Behandlingsgrunnlaget er 
artikkel 6, nr. 1, bokstav c)

• Hva med bokstav a/e?: Samtykke

https://innsyn.feide.no/
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Ønske/forslag: 
Samtykkefunksjonalitet

Eksempel på typer

• Skolefotograf: Kontaktinfo, skolekatalog, publisering

• Massemedier: Publisere bilde, tekst eller lyd

• Overføring av data mellom skoler: opplæringsloven § 15-10

• Etterlæring av kunstig intelligens: Eksempel: MittFagkart

• Generisk: Egne lokale skjemaer v/ Feide-administrator

Funksjonalitet

• Riktige personer (elev/foresatt): Se + endre status

• Skolen (kontaktlærer/ledelse): Se strukturert oversikt

• API: Info tilgjengelig for Feide-tjenester https://pixabay.com/no/illustrations/ja-samtykke-haket-
av-boksen-kryss-238373/


