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1. Aktivere eller endre passord til bruk for tjenester som 
benytter Feide        

Feide er en tjeneste som gjør det mulig å logge inn på flere ulike nettjenester med kun ett 
brukernavn og passord. Feide kan blant annet brukes til å logge inn på StudentWeb, Canvas, og din 
egen side på utdanning.no.  

Aktivering eller endring av passord for tjenester som benytter Feide til innlogging gjøres fra 
hjemmesiden vår: https://fih.fjellhaug.no/ikt-verkt%C3%B8y/aktiver-endre-passord-feide Du finner 
også siden i menyen (Meny> IKT-verktøy > Aktiver/endre passord FEIDE). For første gangs aktivering 
av passord klikker du på Aktiver konto: 

 

Tilbakestill passord brukes når du har glemt passordet og vil aktivere nytt passord. Endre passord 
brukes når du husker passordet ditt, men likevel vil endre det til noe annet. 

Du fyller ut alle feltene som vist i skjermbildet nedenfor. Studentnummeret ditt og PIN får du 
tilsendt per brev. Ta kontakt med studieveileder hvis du ikke har fått tilsendt studentnummer/PIN. 
Skriv inn Nytt passord (i samsvar med kriteriene som du får fram ved å peke på spørsmålstegnet, 
markert med rød firkant, til høyre for Nytt passord). Husk å lese IT-reglementet og å huke av for Jeg 
har lest og godtar IT reglement. Når alle felt er fylt ut og huket av klikker du på OK og du er ferdig. Du 
må vente opp til en klokketime, evt til kl 09:00 dersom du gjorde dette etter 21:00, før du kan bruke 
Feideinnlogging.  

Det er studentnummeret ditt som er ditt brukernavn og passordet du har satt her som du bruker når 
du logger deg inn på tjenester der du benytter Feide til innlogging. 

 

Ønsker du innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg i Feide går du til denne siden: 
http://innsyn.feide.no/ Du kan også bruke denne siden for å sjekke om Feide fungerer hvis du skulle 
få problemer med innlogging på en annen tjeneste. Får du logget deg inn her med din Feide-bruker 
er det problemer med den andre tjenesten. 

http://utdanning.no/
https://fih.fjellhaug.no/ikt-verkt%C3%B8y/aktiver-endre-passord-feide
http://innsyn.feide.no/
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2. Logge inn på StudentWeb og finne studentnummer  

StudentWeb bruker du til å administrere studiene dine, blant annet:  
➢ Semesterregistrere deg 
➢ Finne faktura 
➢ Endre kontaktinformasjonen din 
➢ Melde deg opp til eller av eksamen 
➢ Finne tid, sted og kandidatnummer for eksamen 
➢ Bestille karakterutskrift 

 
Du finner StudentWeb via www.fsweb.no/studentweb (velg Fjellhaug Internasjonale Høgskole som 
din institusjon).  
 
 

Du logger deg inn på StudentWeb med din Feidebruker eller Bank-ID.   

Se kapittel 1. for hvordan du oppretter Feidebruker.  

Ta vare på PIN-koden som du har fått i brev fra studieadministrasjonen. Den kan brukes hver gang du 
skal logge deg inn på StudentWeb.  PIN-koden kan også endres under semesterregistreringen eller 
ved å gå inn på «Min profil» i StudentWeb. Se detaljer nedenfor. 

 
 
Studentnummeret finner du ved å gå inn på «Min profil». Studentnummeret ligger nesten øverst på 
siden, under tittelen «Min profil». 

 

 

 

 

http://www.fsweb.no/studentweb
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3. Semesterregistrering og faktura i StudentWeb  

Når du logger deg inn på StudentWeb kommer du direkte til forsiden. Dersom du ikke er 
semesterregistrert får du opp melding om dette på forsiden. For å fullføre semesterregistreringen er 
det viktig at du både registrerer deg og betaler semesteravgift.   
 
For å starte semesterregistreringen trykker du på knappen «Start registreringen» (1).  
 

 
Du kommer nå inn på en side med rettigheter og plikter. Les gjennom dokumentene det er linket til 
og huk av at du har gjort deg kjent med innholdet. Trykk deretter på den grønne knappen «Videre» 
(2).  

 

1. 

2. 
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Du får nå opp utdanningsplanen for det 
neste semesteret. Sjekk at du er oppmeldt til 
undervisning og rett eksamensform de 
emnene du skal ta. Trykk eventuelt på «Meld 
til undervisning» og «Meld til vurdering» (3).  
 
Dersom du skal ta valgemner trykker du på 
«Velg» (4) på den linjen der emnet står, i 
eksempelet under TM2506 Livssyn og 
nyreligiøsitet. Du blir automatisk meldt til 
undervisning og vurdering, og det kommer 
opp en liten kvittering på skjermen (5) (se 
under for steg 4 og 5).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4. 

5. 
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Når du lukker kvitteringen ser det slik ut:  

 
Trykk på «Videre» nederst på siden (6).  
 
Nå kommer du til en side der du må fylle inn semesteradresse, oppdatere telefonnummer og 
epostadresse. Du må også svare på om du gir samtykke til å utveksle resultater med andre 
institusjoner (dette gjøres kun ved behov, for eksempel ved søknad om innpasning), du kan oppgi 
kontaktperson og evt. behov for spesialtilpasning (at du krysser av her betyr ikke at du får tilpasning, 
behovet må dokumenteres og du må sende søknad til studieveileder). På denne siden kan du også 
endre PIN-koden om du ønsker det.  
Trykk på den grønne knappen «Videre» når du har fylt ut skjemaet på siden.  
Du må nå lese og skrive under på erklæring om selvstendig arbeid. OBS! Dette er et viktig punkt, les 
nøye gjennom teksten. Marker at du vil etterfølge bestemmelsene om selvstendig arbeid som nedfelt 
i erklæringen. Trykk deretter på «Videre» (7).  

 
Svar på spørreskjemaet og trykk på «Fullfør». Du kommer da til en kvittering som viser at du er 
semesterregistrert og hvilke emner du er meldt til undervisning og vurdering i. Du får også kvittering 
tilsendt på den epostadressen du har registrert deg med. Dersom du må avbryte registreringen er det 
bare å gå tilbake til forsiden og trykke på den store, grønne, knappen.  

6. 

7. 
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OBS! For å fullføre semesterregistreringen må du også betale studie- og semesteravgiften. Trykk på 
den grå knappen «Gå til forsiden» (8).  
For å betale semesteravgift går du til forsiden og trykker på linken som følger setningen 
«Semesteravgift er ikke betalt…» (9). Du kan også trykke på «Betaling» (10). 

 
 

 
 
Du får opp en side med oversikt over hva du har utestående. Trykk på knappen «Opprett faktura» 
(11). Det kommer opp en linje med en ny faktura. Trykk på fakturanummeret (12) og bruk 
kontonummer og KID for å betale. Her kan du også se når betalingen din har blitt registrert. Dersom 
du har behov for utskrift av fakturaen kan du trykke på pdf-ikonet (13) (Illustrasjonene 11-13 er på 
neste side). 
  

8. 
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. 
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4. Eksamensmeldinger, -informasjon og sensur i  
StudentWeb 

Finne kandidatnummer, tid og sted for eksamen 
Kandidatnummer, tid og sted for eksamen finner du under «Aktive emner». Trykk på det emnet du 
ønsker informasjon om.  
 
Kandidatnummer legges ut omtrent en uke før eksamen.  
Fra forsiden i StudentWeb går du til Aktive emner (1). Trykk på den lille pilen til venstre for emnet du 
ønsker å se kandidatnummer for (2). Kandidatnummeret ligger på høyre side, under Vurdering (3) 
(her er det lagt inn en x for å skjule kandidatnummeret). 
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Finne sensur i StudentWeb 
 

Sensur finner du ved å trykke på «Resultater». Her finner du sensur for eksamen både dette og 
tidligere semestre. 
  

 

 
Melde seg til ny og utsatt eksamen 

Gå til «Resultater». Her har du oversikt over alle emner du 
har tatt. Dersom du ønsker å melde deg opp til eksamen på 
nytt finner du emnet det gjelder (emnene ligger i det 
semesteret du sist var oppmeldt til eksamen) og trykker på 
knappen «Ta emnet på nytt». Da får du opp en boks som 
leder deg gjennom registrering til undervisning. Trykk på den 
grønne knappen «Videre», velg eksamensform og trykk på 
den grønne knappen «Fullfør» for å gjennomføre  
registreringen.  
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5. Skaffe karakterutskrift 
Gå til «Mer > Bestillinger». Her kan du bestille karakterutskrift. 
  

 
 
Det er mulig å velge språk og å bestille karakterutskrift som blir sendt ut idet siste sensur har falt. 
Dersom du ønsker fysisk semesterkvittering, kan du også bestille dette under «Bestillinger».  
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6. Kom i gang med Canvas  
Canvas erstatter Fronter for alle studenter og ansatte fra høstsemesteret 2018. 
 

Hva er Canvas? 
Canvas er en læringsplattform som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi 
muligheter for varierte undervisningsformer. 
 

Logg inn i Canvas 
Canvas krever Feide-pålogging. Se kapittel 1. for hvordan du oppretter 
Feidebruker.  

HUSK: 

• Du kan ikke logge inn på Canvas før du har fått tilsendt brukernavn 
og PIN-kode, og derretter har opprettet en Feidebruker. Det kan ta 
ca 24 timer etter du har opprettet en Feidebruker på Feide, før du 
kan logge inn. 

• For å få tilgang til dine emner i Canvas må du også ha opprettet 
Feidebruker og fullført semesterregistreringen din. 

• Bruk gjerne nettleseren Chrome eller Safari. Internet Explorer støtter ikke alle funksjoner i 
Canvas.  

• Har du sluttet som student, fullført studiene dine eller fått inndratt studieretten din, mister 
du tilgang til Canvas. 

 

Mobil-app 
Vi anbefaler deg å laste ned mobil-appen for Canvas. Den heter Canvas 
Student og finnes for både iOS og Android. Søk opp og last ned gratis fra 
Google Play eller App store: 

• Last ned Canvas-app for Android  
• Last ned Canvas-app for iOS 

Canvas har også utviklet egen app til faglærere, Canvas Teacher, 
som også er tilgjengelig både på Android og iOS. 

 

Slik får du hjelp til Canvas 
Det gis opplæring i Canvas for studenter under 
semesterstartsuken, med mulighet for personlig 
oppstartshjelp fra Studieadministrasjonen. I tillegg har 
Canvas en rik mengde med dokumentasjon og guider som 
viser hva du kan gjøre i Canvas: 
 

• Canvas Overview for Students:  
https://vimeo.com/74677642  

• Canvas Student Video Guide: 
https://community.canvaslms.com/community/answers/guides/video-guide 

• Norsk brukerveiledning: http://no.guides.instructure.com 
• Engelsk brukerveiledning: https://community.canvaslms.com/ 
• Står du fast i Canvas? Bruk "Hjelp"- ikonet nederst til venstre i sidemenyen (se bilde) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.candroid
https://itunes.apple.com/us/app/canvas-by-instructure/id480883488?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.teacher
https://itunes.apple.com/us/app/canvas-teacher/id1257834464?mt=8
https://vimeo.com/74677642
https://community.canvaslms.com/community/answers/guides/video-guide#jive_content_id_Students
http://no.guides.instructure.com/m/68502
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10701
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7. Laste ned og bruke studentbevisappen 
Det har blitt laget en app som skal erstatte studentbevis og semesterkvittering på papir. Høsten 2017 
er det først og fremst dette som skal brukes som studentbevis, men man kan søke om å få 
studentbevis i papirform. 
 

Slik skaffer du appen  
Appen er gratis. Den finnes for Android og iOS. Du kan laste den ned fra app-tjenesten for din mobil.   
 

Slik logger du deg inn 
Første gang du åpner appen får du beskjed om å logge inn. Velg Fjellhaug Internasjonale Høgskole og 
bruk Feide-brukernavn og –passord for å logge deg inn. Vet du ikke hva Feide er eller dersom du ikke 
har brukernavn eller passord, se side 1. i denne instruksen.   
 

  
 

Slik fungerer appen 
Appen er gyldig på lik linje med studentkort og semesterkvittering på papir. De største aktørene på 
markedet som tilbyr rabatter og tjenester til studenter har blitt informert  om appen og hvordan den 
fungerer.  
 
Appen er gyldig med bilde, eller uten bilde i kombinasjon med gyldig legitimasjon.  
Alle studenter som møter til studiestart i høstsemesteret, blir avfotografert ved oppmøte og det er 
dette bildet som brukes i appen. Hvis du ikke har mulighet for å møte til studiestart, eller hvis du 
begynner studiet etter studiestart eller i vårsemesteret, må du ta kontakt med din avdeling for å 
avtale fotografering. Er du fjernstudent, kan du sende et digitalt foto av deg selv (i filformatet jpeg og 
med hvit bakgrunn) til ihauge@fjellhaug.no sammen med en skannet kopi av gyldig legitimasjon med 
bilde. Er du ikke norsk statsborger eller bosatt i Norge, godtas kun pass som legitimasjon. 

 

Appen er bare gyldig dersom du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgift. Når appen er 
gyldig blir feltet nederst gult og det står at semesterkvittering er gyldig (bildet under til venstre). Når 
semesterkvitteringen er ugyldig blir det nederste feltet grått (bildet under til høyre).  

mailto:ihauge@fjellhaug.no
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De som sjekker studentbeviset ditt (for eksempel Ruter eller NSB ved billettkontroll) trykker på den 
gule knappen og ser at bildet og strekene på sidene beveger seg. Dersom du får problemer ved 
kontroll, tross at du har gyldig kvittering, ta kontakt med vik. studiesjef Aage Myksvoll, 
amyksvoll@fjellhaug.no.  
 
Studentbevisappen er ikke gyldig legitimasjon på eksamen ettersom det ikke er tillatt å ha telefonen 
påskrudd på pulten.  
 
Studentbeviset er gyldig til 31. januar når du har betalt semeseravgift og semesterregistrert deg i 
høstsemesteret og tilsvarende til 31. august for vårsemesteret.  
 

Tekniske detaljer 
Har du tekniske problemer? Se http://www.fellesstudentsystem.no/studentbevis/, inkludert ofte 
stilte spørsmål (http://www.fellesstudentsystem.no/studentbevis/ofte-stilte-sporsmal.html). Får du 
feilmelding, send en epost til studentbevis@fsat.no. For andre problemer, ta kontakt med Ingar T. 
Hauge i studieadministrasjonen (ihauge@fjellhaug.no).  
 
Appen henter følgende informasjon om deg fra FIHs database med studentinformasjon og lagrer på 
telefonen din: navn, fødselsdato, studentnummer, institusjon, og om du har semesterregistrert deg 
og betalt semesteravgift. 
 
Appen er tilgjengelig på engelsk og norsk, språket bestemmes av standardspråket på telefonen din.  
 

 
  

mailto:amyksvoll@fjellhaug.no
http://www.fellesstudentsystem.no/studentbevis/
http://www.fellesstudentsystem.no/studentbevis/ofte-stilte-sporsmal.html
mailto:studentbevis@fsat.no
mailto:ihauge@fjellhaug.no
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Avdeling Oslo: 
Sinsenveien 15, 0572 Oslo 

Tlf: +47 23 23 24 00 Fax: +47 23 23 24 10 
E-post: post@fjellhaug.no 

fih.fjellhaug.no 
www.facebook.com/fjellhaug.no 

www.twitter.com/FjellhaugIH 
 
 
 
 

 
 

                             Campus Aarhus: 
                      c/o Menighedsfakultetet 
                      Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N 
                      Epost: mf@teologi.dk 
                      Tlf: +45 8616 6300 
                     
                      

 
                      www.teologi.dk 
                      www.facebook.com/teologi.dk 

 
 

 
 

Avdeling København: 
c/o Dansk Bibel Institut 

Leifsgade 33, 6.-7. sal, 2300 København S 
Tlf +45 3313 5500 E-post: dbi@dbi.edu 

 
Lokal samarbeidspartner: 

 
www.dbi.edu 

www.facebook.com/Danskbibelinstitut 
 
 
 
 

mailto:post@fjellhaug.no
http://www.facebook.com/fjellhaug.no
http://www.twitter.com/FjellhaugIH
mailto:mf@teologi.dk
http://www.teologi.dk/
http://www.facebook.com/teologi.dk
mailto:dbi@dbi.edu
http://www.dbi.edu/
http://www.facebook.com/Danskbibelinstitut

