
Feide for friskolene
v/ Uninett og Utdanningsdirektoratet

o Feide nå - Hvilke muligheter Feide gir dere som brukere

o Utvikling av Feide - Et innblikk i hvordan vi prioriterer endringer og hva som jobbes med

o Datakvalitet - God datakvalitet gir god tilgangskontroll og brukertilpasning

o Feide Administrator - En nøkkelrolle i vertsorganisasjonen



Agenda

Uninett & Utdanningsdirektoratet

• Velkommen og kort presentasjon av Feide teamene

Feide nå

• Status vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører

• Tjenesteleverandører og tjenester i Feide

• Teknologi og funksjonalitet 

• Oppgradere til nye Feide 

Utvikling av Feide 

• Hvordan videreutvikles Feide?

• Videre utviklingsplaner av Feide

Datakvalitet

• Hvorfor er datakvalitet viktig i Feide (Video)

• Hvordan sørge for oppdatert og korrekt data

Feide Administrator

• Oppgaver for Feide administrator

• Feides Kundeportal

• Videreutvikle Feide sin Kundeportal

Webinarene fremover



Feide nå
Hvilke muligheter Feide gir dere som brukere



https://youtu.be/3C45WtKMXBI

https://youtu.be/3C45WtKMXBI


Type tjenester 

• Digitale læremidler
• digitale lærebøker
• digitale verktøy - oppgavestøtte

• Påloggingstjenester

• Bibliotektjenester
• Nasjonalbiblioteket
• BIBSYS, Bibliofil /skolebibliotek

• Sentrale tjenester
• UDIR (planleggingsverktøy i læreplanvising 

m.m.)
• Digital eksamen- og prøvegjennomføring

• Brukersentrerte tjenester
• Studentbevis



Feide i utdanningsløpet

148 135 192

(Interne 341) Annet 98

Totalt 734

• Grunnskolen (2830)

• Elever: 636 350 elever offentlige og private 
grunnskoler i Norge

• Lærere/årsverk: 69 079 /60 371

• Videregående skole (413)

• Elever: 186 995 elever (offentlig skole)

• Lærere/årsverk: (26 549)/21 877

• Universitet og høgskole (10-6-5)

• 292 000 studenter

Tallgrunnlag: 2019/2020

Friskolene: 343 totalt hvorav 121 på Feide



2020 November: «Nesten alle» har nye Feide
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2020 November: «Nesten alle» har nye Feide
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Datadeling

API Gatekeeper – sikker deling av data. Styrt tilgang.

Tilgang på gruppedata

Kan hente ut informasjon om klasse/basisgruppe, undervisnings- gruppe og evt. 
andre grupper

Dette muliggjør utvikling av mer brukertilpassede tjenester 

Mobilpålogging

God støtte for moderne pålogging til apper. Sikrer pålogging utover

8 timer – i tråd med sluttbrukers forventning til mobilapplikasjoner.

Teknologi og funksjonalitet
– tilgang til et spekter av nye muligheter



Teknologi og funksjonalitet

Støtte for flere påloggingsvalg

Feide – fortsatt vår hovedmåte for innlogging, men for 
enkelte tjenester med brukergrupper utenfor Feide er det 
tilrettelagt for at de enklere kan legge til f.eks. ID-porten, 
Facebook og Twitter.

Mulighet for pålogging via ID-porten/MinID for 
videreformidling av innlogging via Feide.

Dette gir bl.a. tilgang til følgende tjenester som leveres av 
Utdanningsdirektoratet:

Eksamens- og prøvetjenesten, Læreplanutvikleren, søknad 
om etter- og videreutdanning (SOPP) samt pålogginger via 
alle UBAS-pålogginger.

– tilgang til et spekter av nye muligheter



Oppgradere til nye Feide

• Alle ny vertsorganisasjoner fra 2020 har nye Feide*

• Sjekk at Feide er aktivert på Kundeportalen eller på q.feide.no



Oppgradere til nye Feide

Kravene for nye Feide

• Signer databehandleravtale og rammeavtale for Feide 

• Oppfylle kravene for sikker kommunikasjon med brukerkatalogen 

• Oppgradere til skjemaversjon 2.0

Send e-post til kontakt@uninett.no for aktivering av nye Feide eller hvis dere har 

spørsmål til oppgraderingsprosessen

mailto:kontakt@uninett.no


Utvikling av Feide
Et innblikk i hvordan vi prioriterer endringer

og hva det jobbes med



Hvordan videreutvikles Feide?
– et innblikk i hvordan vi prioriterer endringer

• Føringer fra Kunnskapsdepartementet med tanke på 

digitalisering

• Bestillinger direkte fra Utdanningsdirektoratet

• Lansering av nye skjemaversjoner

• Endringsønsker fra sluttbrukere, vertsorganisasjoner og 

leverandører

• Endringsønsker fra ansatte i Uninett

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

•2. Person2.1. Obligatorisk - person
• 2.1.1. cn
• 2.1.2. displayName
• 2.1.3. norEduPersonLegalName
• 2.1.4. givenName
• 2.1.5. sn
• 2.1.6. eduPersonPrincipalName
• 2.1.7. uid
• 2.1.8. norEduPersonNIN
• 2.1.9. userPassword
• 2.1.10. eduPersonOrgDN
• 2.1.11. eduPersonOrgUnitDN
• 2.1.12. eduPersonPrimaryOrgUnitDN
• 2.1.13. eduPersonAffiliation
• 2.1.14. eduPersonEntitlement
• 2.1.15. norEduPersonAuthnMethod
• 2.1.16. norEduPersonServiceAuthnLevel

•2.2. Anbefalt - person
• 2.2.1. mail
• 2.2.2. mobile
• 2.2.3. preferredLanguage
• 2.2.4. schacHomeOrganization
• 2.2.5. eduPersonPrimaryAffiliation
• 2.2.6. eduPersonScopedAffiliation

https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#obligatorisk-person
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#cn
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#displayname
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#noredupersonlegalname
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#givenname
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#sn
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonprincipalname
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#uid
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#noredupersonnin
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#userpassword
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonorgdn
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonorgunitdn
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonprimaryorgunitdn
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonaffiliation
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonentitlement
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#noredupersonauthnmethod
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#noredupersonserviceauthnlevel
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#anbefalt-person
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#mail
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#mobile
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#preferredlanguage
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#schachomeorganization
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonprimaryaffiliation
https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch02.html#edupersonscopedaffiliation


Hvordan videreutvikles Feide?

• Uninett

• Tjenestestyret for Feide

• Prioriteringsråd for Feide i 
grunnopplæringen

• Tjenesterådet for IMD og 
informasjonssikkerhet (Høyre 
utdanning)

• Veikart tilgjengelig på 
https://www.feide.no/veikart

– et innblikk på hvordan vi prioriterer endringer

Tjenestestyret for Feide
Uninett AS, Utdanningsdirektoratet og Unit

Tjenesterådet for IMD og 
informasjonssikkerhet

Prioriteringsråd for Feide i 
grunnopplæringen

Uninett

Utdanningsdirektoratet, KS 
Kommunesektorens organisasjon, Oslo 
kommune, Midt-Telemark IKT, Bergen 
kommune, Telemark fylkeskommune, 
Narvik kommune og Digitale Helgeland

NMBU, USN, INN, UiS, HiOF, UiB, NTNU, 
UiT, Unit og Uninett

https://www.feide.no/veikart


Hvordan videreutvikles Feide?

Prioriteringsråd for Feide i 
grunnopplæringen

• Være en høringsinstans for foreslåtte 
endringer i Feide som berører 
grunnopplæringen. 

• Prioritere endringsønsker fra 
sektoren.

• Ta opp spørsmål knyttet til drift og 
utvikling av Feide både av teknisk, 
funksjonell og organisatorisk karakter

• Ta kontakt på prirad-go@feide.no

– et innblikk på hvordan vi prioriterer endringer

Tjenestestyret for Feide

Tjenesterådet for IMD og 
informasjonssikkerhet

Prioriteringsråd for Feide i 
grunnopplæringen

Uninett

Utdanningsdirektoratet, KS 
Kommunesektorens organisasjon, Oslo 
kommune, Midt-Telemark IKT, Bergen 
kommune, Telemark fylkeskommune, 
Narvik kommune og Digitale Helgeland

mailto:prirad-go@feide.no


Videre utviklingsplaner av Feide

• Videreutvikle Feide Kundeportal

• Pilotering denne høsten:

• Fullverdig Feide-innlogging med ID-

porten

• Koble Feide til lokal 

innloggingsløsning starter med 

Microsoft-konto/AzureAD

– et innblikk i hva det jobbes med



Videre utviklingsplaner av Feide

• Felles APIer

• Eksisterer bruker lenger? (PoC under utvikling)

• Foreldre-barn-relasjon (PoC planlagt)

• Se på mulighet med personsentrisk Feide-identitet og/eller -identifikatorer

– et innblikk i hva det jobbes med



Datakvalitet
God datakvalitet gir god tilgangskontroll og brukertilpasning



https://youtu.be/Nffd9LFUguQ

https://youtu.be/Nffd9LFUguQ


Hvordan sørge for oppdaterte og korrekte data

• Bruk av skoleadministrativt system (SAS) i kombinasjon med det 

brukeradministrative systemet (BAS)

• Eller oppdatere data direkte i brukerkatalogen

• Viktig med gode rutiner for oppdatering av data i katalogen

• Kan bli tidkrevende med mange elver og lærere.



Hvordan sørge for oppdatert og korrekt data

Undervisningsgruppe 
For Matematikk 1. årstrinn

• Registrering av gruppeinformasjon

• Brukeren kan selv sjekke sin informasjon på 

innsynstjenesten (https://innsyn.feide.no/)

• Tjenesteleverandører kan ikke se grupper som ikke 

lengre er gyldige!

• Dataene må samsvare med opplysningene i 

Brønnøysundregistrene

• Hver friskole er egen vertsorganisasjon i Feide!

Fagkode  Starttidspunkt  Sluttidspunkt Rolle

https://innsyn.feide.no/


Feide Administrator 
En nøkkelrolle i vertsorganisasjonen



Oppgaver for Feide administrator

• Administrerer Feide på vegne av sin 
organisasjon

• Dette kan gjøres i Feide Kundeportal 
(kunde.feide.no)

• Bestemme hvilke tjenester som brukerne skal 
ha tilgang med Feide-innlogging

• Sette på to-faktor autentisering på tjenester

• Hjelpe sluttbruker med å benytte Feide



Feide Kundeportal

• Aktivere tjenester

• Laste ned databehandleravtale

• Sette to-faktor på tjenester

• Deaktivere tjenester

• Legg til Feide administratorer

• Kontaktinformasjon

• Søke opp sporingsnummer 

• Statistikk over innlogginger

• Legg til driftsmelding

• Ta en sjekk av brukerkatalog

Mer informasjon om kundeportalen: https://www.feide.no/kundeportalen

https://www.feide.no/kundeportalen


Videreutvikling av Feide Kundeportal

• Forbedre eksisterende funksjonalitet 
og brukervennlighet

• Arbeid pågår og prodsettes 
fortløpende

• Legge til en oversikt-side

• Forbedre aktivering av tjeneste 
inkludert forbedre tjenestesøket

• Aktivere tjeneste i OIDC-
tjenesteregistrering  



Videreutvikling av Feide Kundeportal

• Samkjøre SAML2- og OIDC-
tjenesteregistrering

• En tjeneste med flere konfigurasjoner

• Nye attributtgrupper og scopes

• Aktivering av tjeneste på skolenivå

• Legg til flere roller i Kundeportalen



Kurs og webinarer

• Kurs

Bruk av Feide Kundeportal
16.12.2020 – 12:00 – 13:00

• Webinar

Feide Administrator – rolle og 
ansvar, oppgaver og verktøy
Annonseres om kort tid

Oversikt over arrangementer på https://www.feide.no/arrangementer

https://www.feide.no/arrangementer


kontakt@uninett.no


