Klargjøring av PC til eksamen
I forbindelse med eksamen oppstår det hvert år en del problemer som kan unngås dersom du som
elev gjør en del grep på forhånd. Dette dokumentet vil gå gjennom en del tips og triks som alle bør se
over før de skal gjennomføre en eksamen.
Punkt 1. og 2. i denne veiledninga viser hvordan dette gjøres på en Windowsmaskin. Dersom du har
spørsmål angående en Mac eller andre enheter, ta kontakt med IKT-avdelingen ved skolen.

1. Omstart av datamaskin
Når man lukker igjen lokket eller skrur av en
datamaskin med windows 10, vil den sette seg selv i
dvalemodus, den vil ikke skru seg helt av.
På grunn av dette kan det være greit å gjennomføre
en omstart av datamaskinen, ettersom en del
funksjoner på maskinen kan slutte å fungere
dersom den har stått på for lenge.
Før eksamen anbefales det at du starter maskina på
nytt ved å åpne startmenyen, trykk på «På/av» og
velg «Start på nytt».

2. Oppdateringer
PC-er med Windows 8 eller nyere vil starte
oppdateringer automatisk, gjerne uten at brukeren
får beskjed om det før en omstart må gjennomføres.
På eksamen vil dette føre til at du mister den tiden
maskina bruker på omstarten. Dersom du ikke har
lagret dokumentet ditt på en stund risikerer du også
at det du har skrevet vil forsvinne.
Det kan derfor være lurt å tvinge frem
oppdateringer manuelt en dag eller to før eksamen
starter. Dette gjør du ved å søke etter
«oppdateringer» i startmenyen i Windows 8 eller
nyere. Deretter velger du «Se etter oppdateringer»

3. Strøm og lading
Det anbefales å lade opp maskina kvelden før eksamen slik at du stiller med fulladet maskin. Møt
også opp tidlig i eksamenslokalet slik at du har noen minutter til å koble til strøm og finne frem det
du ellers trenger før eksamen starter.

4. Eksamen som leveres digitalt
De fleste eksamener skal leveres digitalt til UDIR. For pålogging til denne portalen følg instruksjonene
som ligger på utdelt ark i klasserommet. For å få tak i UDIR sine nettsider må du være koblet til enten
«STFK-Gjest» eller «STFK-Nett».
Det anbefales at du kobler til internett og logger inn på siden før eksamen starter.

5. Eksamen som skrives ut
Noen eksamener leveres på papir. For å få skrevet ut på eksamensdagen kan du velge 1 av 2
løsninger.
Løsning 1: Laste opp dokumentene du skal skrive ut på nettsiden «utskrift.stfk.no».
Løsning 2: Legg til skriverkøen lokalt på din PC, slik at du kan skrive ut rett fra Word. Brukerveiledning
for dette finner du på https://skole.stfk.no, logg inn med brukerkontoen din, og bla deg frem til
«Veiledninger» og «Uskrift». NB! Må gjøres før eksamen!
Ved utskrift: Logg på skriveren med samme brukernavn og passord som du bruker på itslearning.
Eller bruk skolebeviset ditt. Dersom skolebeviset ikke er registrert må du registrere dette i forkant av
eksamen. For å registrere kortet ditt trekker du det forbi kortleseren på en printer, og skriver inn
brukernavn og passord i feltene som dukker opp i displayet på kopimaskina.

