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Komme i gang med Chromebook:  
 
Du har fått:  
 

 1 stk Chromebook med ladekabel i forseglet eske.  

 1 stk futteral 

 1 stk navnelapp 
 
MÅ gjøre hjemme.                                                                                                                   KAN gjøre hjemme 
 

1. Pakk opp Chromebooken din.   

2. Klistre på navnelappen på baksiden av 
maskinen. (Uten å dekke til 
ventilasjonsåpninger eller annen tekst. 
Dette er det eneste som skal klistres 
på maskinen. Se bilde >>>>) 

3. Sett sammen de to strømkablene. 

4. Når Chromebooken blir koblet til strøm og du lukker opp lokket, 
starter den av seg selv for første gang. Det vises en hvit 
bakgrunn med teksten Chrome på.  

5. Etter kort tid kommer det opp et vindu som sier Welcome . Klikk 
på den blå knappen Lets go i dette vinduet. 

6. Vinduet Connect to network dukker opp. Velg nettverket du vil 
koble til. Følg instruksjonene på skjernen. 

7. Vinduet Google Chrome OS terms dukker opp. Les gjennom og 
klikk på knappen Accept and continue. 

8. Vinduet Checking for updates dukker opp. La dette få jobbe seg 
ferdig. Dette kan ta litt tid og det er også mulig at maskinen 
starter på nytt flere ganger underveis.  

9. Påloggingsvinduet dukker opp.  
Her er det veldig viktig at du IKKE logger på, men trykker 
ctrl+alt+e. og deretter sign-in. Sjekk at det står Enterprise 
Enrollment før du logger in. 

10. Nå kommer det frem et vindu der du skal skrive inn ditt Google-
brukernavn (fornavn.etternavn@sandnesskolen.no ).  
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11. Deretter kommer det opp et vindu som heter 
Sandnes Kommune Secure Ticketing Service. Her 
skriver du inn 
fornavn.etternavn@sandnes.kommune.no, og 
passordet som du logger på PCen på skolen med.  

 

12. Klikk på Done 

 

13. Teksten Your Chromebook has successfully been enrolled for 
enterprise management, skal dukke opp på skjermen.  

 

14. Klikk på den blå knappen Done. 

 

15. Vinduet: Sign in to your Chromebook. Managed by 
sandnesskolen.no dukker opp. Skriv inn ditt Google-
brukernavn.  

 

16. Klikk på den blå knappen NEXT. 

17. Nå kommer det opp et vindu som heter Sandnes Kommune 
Secure ticketing service. Her skriver du inn 
fornavn.etternavn@sandnes.kommune.no og passordet som du 

logger på PCen på skolen med. Skriv inn og klikk på sign in. 

18. Du har nå logget inn på din Chromebook for første gang, og du 
er klar til å ta den i bruk! 

19. Neste gang du logger inn, trenger du bare å skrive skole-
passordet.  
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