Veiledning for oppretting av FEIDE-bruker
Dette er en veiledning for aktivering av FEIDE-bruker for elever ved Atlanten videregående skole.
Det er kun nye elever som behøver å aktivere FEIDE-brukeren sin. Dersom du var elev ved en
videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune forrige skoleår også, kan du bare logge på
som vanlig etter sommerferien.
Med din personlige FEIDE-bruker kan du logge inn på skolens trådløse nett, itslearning, skolearena
fravær og vurdering, Microsoft 365 og mer.
Du trenger ditt elevnummer for å aktivere feidebrukeren din. Elevnummeret ditt får du ved å
henvende deg til kontoret på skolen.
Dersom du får beskjed om at brukeren din allerede er aktivert kan du forsøkte «gløymt passord»
Husker du ikke brukernavnet ditt kan du bruke «gløymt passord» og velge «login basert på
personnummer». Funger ikke dette heller, ta kontakt med linn.mekvik@mrfylke.no

Steg 1. Aktivere din FEIDE-bruker (for nye elever)
1. Gå til http://brukerid.mrfylke.no
2. Velg «aktiver og registrer brukar”
3. Legg inn ditt elevnummer
legg inn ditt personnummer og trykk neste
4. Skriv inn ditt ønskede passord.
(minimum 8 tegn totalt, minst ett tall, minst en stor bokstav og minst en liten bokstav)
Huk av for at du har lest IT-reglement og trykk lagre.
(Dersom du var elev ved en videregående skole i Møre og Romsdal i fjor trenger du ikke aktivere
brukeren din. Har du glemt passord kan du få nytt ved å trykke “Gløymt passord”)

Logge inn i Itslearning
Her finner du lekser, innleveringer, ukeplaner og beskjeder fra lærer til klassen. Du har et “rom” for hvert
fag. Du må logge inn og bruke itslearning aktivt gjennom hele skoleåret.

1. Gå til http://atlanten.vgs.no/Atlanten-VGS/Forsiden/Elevportal
2. Velg itslearning
3. Trykk på «Logg inn med Feide»

4. Valgt tilhørighet skal være Møre og Romsdal fylkeskommune
5. Brukernavnet ditt står lengre oppe i dette dokumentet og passord har du akkurat opprettet
selv
6. i itslearning har du tilgang til et rom for hvert fag. Her legger faglærer ut lekser, fagstoff og
beskjeder. I FELLESROM finner du nyttige ressurser, info og beskjeder fra skolens
administrasjon.

App
Vi anbefaler at du laster ned appen itslearning og bruker denne aktivt.
Appen er tilgjengelig i google play og appstore

Du finner informasjon om andre digitale ressurser her: http://atlanten.vgs.no/Atlanten-VGS/Digitaleressurser
Du finner lenke til alle digitale ressurser her: http://atlanten.vgs.no/Atlanten-VGS/Forsiden/Elevportal

