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Feide - Felles Elektronisk IDEntitet

• Fellesløsning for utdanningssektoren 

• Gir sikker og enkel innlogging til digitale 
tjenester og ressurser

• «En kode i mitt hodet» - samme 
brukernavn og passord på mange 
tjenester

• Feide ivaretar brukernes personvern og 
bidrar til at personopplysninger 
behandles på en sikker og lovmessig 
måte.



Nye behov – mer enn bare å logge inn

• Rask teknologisk utvikling og motivasjon for å ta i bruk tjenester på nye måter

• Økt bruk av mobile applikasjoner
• Mer persontilpasning i tjenestene
• Bedre personvern og informasjonssikkerhet

• Flere brukergrupper som trenger innlogging

• Foreldre
• Samarbeidsskoler i utlandet
• Vikarer
• Praksisstudenter 





Dataporten kobler datakilder og tjenester sammen 

Sikker deling av data

Persontilpassede tjenester

Innloggingsløsninger

Digitale læremidler

Personvern og 

informasjonssikkerhet
Innovasjon

Fornyer, effektiviserer, forenkler og legger grunnlaget for innovasjon i norsk utdanningssektor



Enklere og sikrere pålogging og tilgang



Oslo kommune
Utdanningsetaten

11.05.2018

Demo:
Bruk av Dataportens Gruppe-API 
mot Kikora i Osloskolen
v/ Brian Jørgensen, Utdanningsetaten i Oslo



Dataporten gruppe API
Tv 2 skole, preferanselager.
Trond Gunnar Leithe 
Pedagogisk IKT-rådgiver
Seksjon for IT, Tromsø kommune 07.05.2018



Tv2 skole

• www.tv2skole.no

http://www.tv2skole.no/


Utnyttelse av gruppedata i Moava

Bruk av gruppedata i FEIDE - Tromsø kommune                                                                               Trond Gunnar Leithe - 08.06.2016



Utnyttelse av gruppedata i Moava

Bruk av gruppedata i FEIDE - Tromsø kommune                                                                               Trond Gunnar Leithe - 08.06.2016



Utnyttelse av gruppedata i Moava

• Ønsker mer individualisert innloggingsopplevelse.
• Bruker sendes til spesifikk side ut fra rolle

• Lærer/elev/trinn

Bruk av gruppedata i FEIDE - Tromsø kommune                                                                               Trond Gunnar Leithe - 08.06.2016



Feide 2.0

Innlogging og 
sikker deling av data 
i utdanningssektoren



Framtid, fornyelse og 
digitalisering
Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021

Tiltak:

• Innføre Feide 2.0 (Dataporten) for 
grunnopplæringen

• Ta et større ansvar for at det utvikles 
helhetlige digitale fellesløsninger til 
bruk i opplæringen til nytte for 
kommuner og fylkeskommuner 



Veien videre

Feide.no dataportengo@udir.no


