
   

Informasjon om Feide og digitale systemer ved Øya videregående skole  

 

Brukernavn og passord for Feide får du på SMS ved skolestart! 

Passord wifi «Oya-elev»: elev@oyavgs! 

 

Feide er en løsning som gjør det mulig å bruke samme brukernavn og passord på webportaler. Vi bruker 

Feideinnlogging til mange nettbaserte lærebøker, Itslearning, Iskole og PocketID. For å lage deg nytt passord går du 

til denne nettsiden: https://mega.efeide.no/docs/#/md/getstarted?id=profilknapp. Du må skifte passord før du 

logger deg inn på Windows 365. 

Skulle du glemme passordet ditt. Kan du bruke denne lenka for å skaffe deg et nytt passord: 

https://mega.efeide.no/#/forgotpassword  

 

l  

På skoleportalen finner du tilgang til de viktigste digitale ressursene: https://mega.efeide.no/#/start/NO989137913 

 

 

Itslearning er læringsplattformen vi bruker ved Øya vgs. Du logger deg inn ved å bruke Feideinnlogging på nettsiden 

https://oyavgs.itslearning.com.  Last ned appen hos App store eller Google Play. 

 

 

 

Iskole er det skoleadministrative systemet ved Øya vgs. På Iskole finner du timeplanen, oversikt over fravær og 

terminkarakterer og mye mer. Feideinnlogging på nettsiden https://iskole.net . 

 

 

Transponder SMS er en meldingstjeneste vi bruker ved Øya for å sende hastemeldinger til elever og foresatte. Last 

ned appen hos App store eller Google Play. 
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Microsoft 365 er stor programpakke med både onlineprogram og desktopversjoner av den velkjente Officepakken til 

Microsoft. Microsoft 365 tilbyr 1 TB lagringsplass på Onedrive så lenge du er elev ved skolen. Oppskrift for innlogging 

finner du på baksiden av dette arket. https://www.office.com/ Du må skifte passord i Feide før du logger deg inn på 

Windows 365 for første gang. Hvordan logge inn første gang på Windows 365? 

1. Skriv inn https://www.office.com/?auth=2 i nettleseren. 

2. Skriv inn Feidebrukeren + @oya.vgs.no (eks.  oya04olates@oya.vgs.no)  

3. Trykk enter. 

4. Skriv inn passordet ditt. Trykk enter. 

5. Du er nå logget inn.  

I tillegg må du ha totrinnsautentisering for å bruke Microsoft 365. For å registrere personopplysningene, må du 

følge oppskriften fra Microsoft: https://aka.ms/mfasetup. Dette vil vi gå gjennom en av de første skoledagene. 

 

 

 
 Med PocketID som skole- eller studentbevis kan du ha flere funksjoner samla på mobilen din. Alltid oppdatert. Det 

er Feideinnlogging til PocketID. 

 

 

 

 

Hjelp 

Trenger du hjelp til IKT-relaterte spørsmål tar du kontakt med Jonny Martinussen på Itslearning (melding). På 

Itslearning er du også lagt til faget «IKT ØYA» hvor du kan finne svar på ting du lurer på. 
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