
 
 

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM OFFICE 365 

Kommunesamarbeidet DIG3 (digital skole i Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune) har i en 

årrekke brukt Microsofts Office (Word, Excel og Powerpoint) som produktivitets-

programmer. 

Vi oppgraderer nå denne programpakken til Microsoft Office 365, 

og det betyr at som elev i grunnskolen i de 3 nevnte kommunene, 

vil du oppleve en del ny funksjonalitet i forhold til tidligere: 

• Office 365 kan ses på som Officepakka på nett: Du kan bruke alle programmer og 

funksjoner uansett hvor du befinner deg og hvilken enhet du bruker (mobiltelefon, 

nettbrett, PC) bare du har tilgang til internett 

• Du vil få tilgang til en personlig e-postboks (e-postadresse 

fornavn.mellomnavn.etternavn@dig3.no) 

• Du vil få tilgang til en skybasert og personlig lagringsplass på internett, med svært 

god lagringsplass. Her kan du trygt lagre din skolearbeider. 

Lagringsplassen har en egen app; OneDrive, som er gratis å laste ned. (Hvis du har 

tilgang til en iPad fra skolen, er denne appen allerede installert på iPaden.) 

• Programmene i Officepakke kan du installere på inntil 5 enheter (Windowsbasert PC, 

Mac, iPad eller Androidbasert nettbrett og smarttelefon). Du kan altså installere 

Officepakka på 4 andre enheter i tillegg til skoleiPad/skolePC. 

• Du kan også bruke programmene i Officepakka i en noe begrenset nettversjon. 

Tilgang til Office365 

En del av programmene i Office365 vil bli installert på eleviPad/elevPC. I tillegg kan du fra 

hvilken som helst enhet logge deg inn på 

1) www.dig3.no/o365 (alternativt www.dig3.no og klikke på menyen O365) 

2) https://portal.office.com 

Brukernavnet ditt er e-postadressen, slik oppgitt ovenfor, og passordet ditt er ditt 

Feidepassord. Har du problemer med å logge deg inn, kan du få læreren din til å hjelpe deg. 

På www.dig3.no/o365 vil du også finne korte hjelpetekster om Officeportalen 

(https://portal.office.com). Fra Officeportalen kan du laste ned installasjonsprogrammet til 

Officeprogrammene, administrere din profil, innstillinger og installasjoner samt bruke de 

nettbaserte Officeprogrammene. 

Er det noe du lurer på rundt Office365, kan du spørre læreren din eller skolens IKT-veileder. 

 

Vi ønsker deg lykke til med skolegangen og bruken av Office365! 

 


