
 

 
Ny skytjeneste til elevene 
Brev til foresatte 

Sørborgen skole 

 
 

Til alle foresatte ved Sørborgen skole 
 
Vi ønsker å informere alle foresatte om at alle elever og ansatte i grunnskolen i Klæbu 
kommune nå har fått en konto i tjenesten G Suite for Education. Tidligere har vi benyttet oss 
av Microsoft Office 365, men som et ledd i sammenslåingsprosessen med Trondheim 
kommune, har vi nå gått over til G Suite for Education. Denne tjenesten er utviklet av 
Google, og vil blant annet gi elevene en skybasert kontorpakke. Dette er en skyløsning, noe 
som betyr at alt skjer i nettleseren og tjenesten ikke skal installeres på noen PC-er. Den kan 
også benyttes fra andre enheter f.eks. nettbrett og mobiltelefoner. Elevene i Klæbu bruker 
nå Chromebooks på skolen.Tjenesten er tilpasset utdanningssektoren og er gratis og 
reklamefri. 
 
Mål: 
Målet med en skybasert tjeneste er at den skal være tilgjengelig hele tiden, både hjemme og 
på skolen og på alt utstyr (PC-er, mobiltelefoner og nettbrett). Elevene skal på en enkel måte 
kunne dele og samarbeide med skolerelatert arbeid.  
 
Hva kan G Suite tilby? 
Noen av tjenestene er: 
 

● Dokumenter: Er en nettbasert tekstbehandling. Elevene kan jobbe med 
dokumentene overalt - både på skolen og hjemme. Den erstatter Microsoft Word. 

● Regneark: Er et nettbasert regneark. Den erstatter Microsoft Excel. 
● Presentasjoner: Er et nettbasert presentasjonsverktøy. Den erstatter Microsoft 

PowerPoint. 
● Disk: Er et nettbasert lagringsområde og elevene har ubegrenset med lagringsplass 

for data (dokumenter, videoer, foto, musikk o.l.)  
● Gmail: Er en nettbasert e-posttjeneste. Elevene får sin egen e-postadresse, som de 

kan benytte til å samarbeide med andre elever, lærere og andre aktuelle. 
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https://www.google.no/intl/no/docs/about/
https://www.google.no/intl/no/sheets/about/
https://www.google.no/intl/no/slides/about/
https://www.google.no/intl/no/drive/
https://www.gmail.com/intl/no/mail/help/about.html


 

Innlogging 
 
Elevene kan logge seg inn via nettsiden www.google.no. 
Velg Logg på  (øverst i høyre hjørne) 
 
 
 
 
 
 

Eleven logger seg på med det brukernavnet de har fått  fra skolen, men de må legge til 
@skole.trondheim.kommune.no.  
Eks: re1234@skole.trondheim.kommune.no  
Passordet har eleven fått utdelt på skolen. 
 

● NB: Kontoen må aktiviseres første gang på skolen. 
● Elevkontoene er administrert av Trondheim kommune (og ikke av Google). Dette 

betyr at glemt passord må nullstilles på skolen. 
 
Ofte Stilte Spørsmål - OSS: 
Mer informasjon kan du som foresatt finne på følgende nettside:  
https://www.trondheim.kommune.no/tema/skole/Opplaring/elev/gsfe/ 
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http://www.google.no/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/skole/Opplaring/elev/gsfe/

