Enklere digital skolehverdag
Bruken av digitale tjenester og læringsressurser øker, og stadig flere av disse krever at eleven logger
seg på med brukernavn og passord. Mange tjenester betyr mange passord.

Med Feide får elever ett brukernavn og ett passord. Verken mer eller mindre.
Med ett brukernavn og ett passord kan IKT lettere integreres i det pedagogiske
undervisningsopplegget ved skolene.

Hva er Feide?
Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.
Basert på skoleeiers opplysninger om deg og din rolle i skolen lages en elektronisk nøkkel, eller en
Feide-identitet. Denne nøkkelen kan du bruke til å legitimere deg overfor ulike digitale tjenester,
nettsteder, portaler, kommunens gjestenett og andre tjenester som skolene bruker. Feideidentiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene; for
eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra
tidligere besøk.

Hva betyr dette for elevene i Levanger og Verdal
De fleste elevene har fått samme brukernavn i Feide som de har i Itslearning. Alle elevene må lage
seg passord i Feide for å komme i gang. Dette må gjøres på skolen. Skolen er som før behjelpelig hvis
elevene glemmer passord eller brukernavn.
Påloggingen til itslearning elevene har brukt vil slutte å
fungere. Når elevene har fått feideidentitet velges «Logg på
med Levanger kommune».

Med Feideinnlogging kan elevene bruke øvingsprogrammene skolene har, også på maskiner hjemme
og alle steder. Oversikt over digitale ressurser skolene benytter finnes i kommunens opplæringsplan
for IKT, http://innherred.iktplan.no - Digitale ressurser. Ved f.eks å logge inn på Mikroverkstedets
portal vil man fritt kunne bruke og laste ned CD-ord og andre programmer. Velg Logg på med Feide,
tilhørighet Levanger.

Med økende bruk av nettbaserte ressurser er det viktig at nettvett og Kommunens IKT-regler for
grunnskolen følges. (http://innherred.iktplan.no – IKT-reglement)
Kilde: En kode i mitt hode – alt du trenger å vite om Feide https://iktsenteret.no/ressurser/en-kode-i-mitt-hode-alt-du-trenger-vite-omfeide-bm

