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Informasjon  
 

Elevene ved Øygard ungdomsskole får nå tilbud om å bruke Office365.  

Pakken inneholder  lagring i «OneDrive, Sandnes kommune Skole» og mulighet for å installere 

Word, Excel og PowerPoint på inntil 4 enheter: PC/MAC, nettbrett og telefon, og et 

lagringsområde på 1TB som de har tilgang til både på skolen og hjemme. 
 

Å bli fortrolig med dette verktøyet på ungdomstrinnet, vil gi elevene et godt grunnlag for videre bruk 

på videregående skole. 

Microsoft OneDrive er en skybasert lagringstjeneste som tilbys til alle ansatte og elever i 

Sandnesskolen som et supplerende lagringsområde man kan benytte for å få tilgang til 

dokumenter og filer utenfor Sandnes kommune sitt nettverk. Det er viktig å være klar 

over at Microsoft OneDrive ikke erstatter ditt lagringsområde på skolen.  

Hver bruker kan lagre inntil 1 Terrabyte med data på sin OneDrive. (Inntil 20 000 filer – 

ingen filer over 10 Gigabyte.) 

Regler for bruk  

Office365 tilbys gjennom Sandnes kommune, og er derfor å regne som skolekonto.  

Når du logger deg på Office365 med ditt FEIDE-brukernavn og –passord, gjelder 
skolens ordensregler for nettbruk og IT-utstyr.  

Det henvises til regler for bruk av skolens datautstyr i Alle for Øygard, som er 
en forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.15.  

Vær særlig klar over:  

 Det er ikke tillatt å lagre personsensitiv informasjon i OneDrive.  

 Informasjon som lagres i OneDrive skal være skolerelatert. Det skal ikke 

lagres private dokumenter, filmer, videosnutter, bilder, musikk og lignende, 

om dette ikke skal brukes i skolesammenheng.  

 Fil-innhold som bryter med skolens ordensregler og norsk lov er ikke tillatt 

å lagre i OneDrive.   

 Det blir ikke tatt backup av filer på OneDrive utover at hver enkelt bruker kan 

gjenopprette filer inntil 30 dager etter at disse er slettet. Slettede filer eldre 

enn 30 dager må man anse som tapt.   

 Logger man på OneDrive fra steder utenfor kommunen sitt nettverk, er det 

viktig å passe på at utenforstående ikke får tilgang til passord/brukernavn til 

din OneDrive konto. Husk å logge av når du er ferdig å bruke OneDrive.   

 Når elev slutter i Sandnes kommune blir OneDrive-kontoen deaktivert og 

eventuelt innhold blir slettet. Innhold som eleven ønsker å beholde, må 
overføres til andre private lagringsmedier før dette. 

 



Komme i gang: 
 

På skolen har du tilgang til Office 365 via snarvei på skrivebordet. 
 

Installere hjemme: 
MERK: Du må ha den egen bruker på pc-en for å gjøre dette (ikke en du deler med andre)! 

 

 

microsoftonline.no 

Brukernavn: brukernavn@sandnes.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

Du blir nå sendt videre til dette bildet, hvor du logger deg inn: 

Passordet = ditt FEIDE-passord 

 

Gå til http://microsoftonline.com 

Logg deg inn. 

Påloggingsnavn= ditt FEIDE-brukernavn + @sandnes.kommune.no 

Passord= ditt FEIDE-passord 

 

Bruk Internet 

Explorer når du 

installerer 

programpakken! 
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Når du ser dette bildet, er du innlogget på Onedrive. 

 

 

Sjekk at navnet ditt står øverst til høyre! 

 

Installere Office-apper: 

 

1. Trykk Office365 oppe til venstre på menylinjen. 

2. Velg på PC eller MAC installer og følg instruksjonene på skjermen || eller 

3. Les om hvordan du installerer på smarttelefon eller nettbrett på lenken under 

 

 

 

 

 

Lykke til med Office365! 

 

 


