
Logge inn i Canvas

   Steg 1: Bruk riktig nettleser. Trykk på boksen for å laste ned. 

     Vi anbefaler å bruke : 

Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox

Vi anbefaler ikke å bruke : 

Apple Safari

Steg 2: Finn frem student e-post og passord 
Du har fått tilsendt brukernavn og passord til din private mailadresse (som var brukt under 
bestilling av studiet/kurs). Denne e-posten inneholder informasjon om brukernavn og passord.  



Eksempel på slik e-post:

Hei, Navn Etternavn

og velkommen som student ved NKI

Du er i ferd med å starte opp din utdanning og under kommer noen viktige beskjeder: 


Fra nå av vil din student-e-mail være det du bruker til å logge inn på Min side og Canvas.


«Canvas» er læringsplattformen, og alt knytet til fag vil være der. Min side vil inneholde informasjon om din utdanning og annet viktig informasjon. 



Det er laget utdypende guide for innlogging til Min side og Canvas, på NKI sine nettsider, under 

Din innloggingsinformasjon: 






For å logge inn følg linken  eller gå på  og trykk logg inn øverst til høyre 


Ved endring av førstegangspassord er det viktig du husker det nye passordet du har laget, for det er den skal brukes ved pålogging til både Min side, 

Canvas og Office 365 . Vi anbefaler også at du lagrer denne e-posten så du kan lett finne fram til den etterpå. 


Husk at ved oppståtte innloggingsproblemer har vi detaljert veiledning som du finner i  på 

Om du likevel ikke får problemmer med å logge inn ta kontakt med oss på student@nki.no eller ring oss på telefon 67 58 88 00, så hjelper vi deg.


 


Vennlig hilsen NKI

spørsmål og svar


minside.nki.no nki.no

“spørsmål og svar” nki.no


Student- e post/brukernavn: studentnr@edu.nki.no

Førsteganspassord: eksempel 

Steg 3: Gå til nki.no og trykk på knappen «logg inn». 

Steg 4: Velg første alternativ

Trykk på “Logg inn” under “Pålogging til fagskole, kurs og videregående for deg med student-
epost”

Steg 5: Tast inn student-e-post og passord

Tast inn brukernavn (student-e-post) og passord.

Det hender ofte at man får feilmelding når man trykker “Logg inn” eller åpner siden fra 
lenken i e-mailen. Dette er fordi du allerede er logget inn på din private Microsoft konto. 

   Løsningen er å trykke på din konto ikonet øverst i høyre hjørnet.          Så velge “Gjest”. 
Deretter må du gjenta innloggingsprosessen fra steg 1, men nå skal Microsoft ikke gi noe 
feilmelding
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Steg 6: Nå er du inne på Min side

Her kan du se deg litt rundt, det er en del viktig informasjon. 

For å komme seg til Canvas trykker du på Canvas knappen. 



NB! Ved første innlogging vil du måtte godkjenne retningslinjer for bruk av Canvas før du blir 
sendt til nettskolen.

studentnummer@edu.nki.no

Navn Etternavn

Gratulerer! Du er nå pålogget.

Husk å lagre  Canvas og Min side som favoritter!

https://www.google.com/chrome/?brand=YTUH&gclid=Cj0KCQiAxbefBhDfARIsAL4XLRpvC4__n_4nLsaZ4soo9yv5FZAzuRQ4CTUAYkBW3WD1Mx2Rt6C5YbgaAqbOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.microsoft.com/en-us/edge?exp=e00&form=MA13FJ
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.nki.no/

