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Brukerord og passord: http://brukerinfo.uio.no 

 Alle studenter kan på denne siden få brukernavn og/eller passord sendt til det 
mobilnummeret du registrerte til kurset. Følg anvisning og ha mobilen klar. 

 På Epost fanen: sett opp videresending av UIO epost til annen foretrukket epost adresse og 
marker at eposten skal forbli på server. Da får du alltid kopi av student-eposten din. 

 Endre passord: gjør det sist i økten! Det tar en time før passordet endres i alle systemer. 

Fronter: http://fronter.uio.no Fronter er en nettbasert læringsportal hvor kurset vårt har et eget 
rom eksklusivt for deltagerne på kurset. Her laster vi opp tekster, lysbildepresentasjoner og 
studentoppgaver. 

 Gå til fronter.uio.no  (ikke bruk www først!) og logg inn på Nye Fronter. Dersom du å velge 
tilhørighet velger du Universitetet i Oslo. 

 Klikk på Rom øverst ved siden av Fronter logo og velg rommet vårt (PLU har koden 11-
teol4534V) enten via ”vis romliste” eller direkte i ”Favoritter” dersom den er lagt inn der.  

 Når du er kommet inn i rommet kan du gjøre flere valg: Førstesiden har meldinger fra 
kursledelsen. Du navigerer ved hjelp av ikonene i venstremarg til undermapper. I hver mappe 
får du aktivitetsvalg oppe til høyre i mappen. Når du gjør noe må du bekrefte ved å klikke på 
lagre nederst til høyre. 

Viktig handlinger i Fronter:  

Last opp en fil: Lag en tekst fil, lagre den lokalt på din pc. Gå til den mappen i Fronter hvor du vil 
laste den opp. Trykk ”last opp fil” oppe til høyre. Finn tekstfilen din og tilfør eget navn i filnavnet. 
Trykk lagre og filen dukker opp i Fronter mappen. 

NB! Under verktøy ved siden av romvelgeren har du tilgang til et personlig lagringssted som heter  
"mitt arkiv". Dette kan du benytte til å øve deg og til mellomlagring.  

Biblioteksressurser 

UB online: http://vpn.uio.no  tilgang til alle UIOs innkjøpte digitale tjenester som UIO student. 
Denne tilkoblingen gir deg gratis tilgang til alle digitale betalingstjenester UIO kjøper tekster hos. 

 Naviger til teologisk fakultetsbibliotek og Fagsiden for teologi hvor du vil kunne søke opp 
og lese på nett svært mange kildetekster. 
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Andre kjekke tjenester: 

 kiosk.uio.no (lisensiert programvare) Logg inn her dersom du trenger spesialprogrammer 
for ulike felt. Programmene åpnes opp som terminaltjenester. 

 webmail.uio.no (UIO eposten) – en grei tilgang til student eposten din. 

 


