
Informasjons-
møte for nye 
studenter
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Sjekklisten for studiestart ligger 
på intranettsider for studenter:

khio.no/intranett/for-studenter/ny-
student-pa-khio

1.Sjekk e-posten din og aktiver IT-
brukerkonto

2. Betal semesteravgift
3. Semesterregistrer deg
4. Studielån (Lånekassen)
5. Last opp bilde til studentkort
6. Last ned digitalt studentbevis 
(studentbevis-appen)
7. Sjekk om du har fått tilgang til din 
IT-konto
8. Logg på Canvas
9. Finn din timeplan
10. Les om oppstarten ved ditt 
studieprogram
11. Møt opp første studiedag

Sjekkliste for studiestart
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Hva er Studentweb?

• Administrere egne personopplysninger som 
student

• Endre adresse og telefonnummer
• Hente betalingsopplysninger om 

semesteravgift
• Semesterregistrere deg
• Kontrollere utdanningsplan din
• Melde deg opp til undervisning og eksamen
• Få karakterene dine etter sensur
• Bestill student bekreftelser og karakterutskrift

Pålogging

Brukernavn

Studentnummeret ditt

Passord

Det samme som du laget da du 
opprettet KHiO IT-konto
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Studentweb

Betaling av 
semesteravgift
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Studentweb

Semester-
registrering
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OBS! Først når du har fullført 
semesterregistreringen, vil Lånekassen 
utbetale stipend/lån, studentbevis-appen 
aktiveres og du får tilgang til Canvas. 

Studentweb

Utdanningsplan
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Oppsummering

1. Last opp bilde i nettskjema
2. Opprett KHiO IT-konto
3. Betal semesteravgift
4. Registrer deg for semester
5. Last ned studentbevis-appen
6. Sjekk om du får logget deg på Canvas

Studentweb
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• Den digitale læringsplattformen på KHiO. 
• Logg deg på med ditt brukernavn og passord (Feide-

pålogging).
• Så snart du har semesterregistrert deg vil du få tilgang 

til semesterets emnerom i Canvas. 
• Her får du beskjeder og informasjon fra emneansvarlig 

og fra avdelingen din.
• Kalenderen viser undervisningen og frister for innleveringer, 

husk å inkludere alle dine emner og ditt navn.
• Under «Konto» kan du redigere varslinger, legge inn 

en profil og bilde og redigere andre innstillinger

Canvas
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Canvas
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• I TimeEdit finner du din timeplan, og oversikt over når og 
hvor du har undervisning.

• Gå inn på din avdeling og ditt kull, og du ser en oversikt over 
hele semesteret. 

• Under «Avansert søk» kan du også søke opp din personlige 
timeplan, emner eller andre aktiviteter.

• Du logger deg da på med Feide. 

• Dersom du ønsker å booke et rom, tar du kontakt med 
studiekonsulent på din avdeling.

TimeEdit
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For ansatte og studenter

Intranett
Canvas
Office365
Timeplaner
ESS
Fakturabehandling UBW 
BFS
Public360
Studentweb

Nyttige lenker

Kontakt
Ansatte
Ledige stillinger
Bibliotek
Beredskap/krise
Personvern/informasjonsk
apsler
Si ifra
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khio.no/intranett/for-studenter/
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khio.no/intranett/for-studenter/studieinformasjon
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khio.no/intranett/si-ifra-om-laeringsmiljoet
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Hvis du har spørsmål ta 
kontakt med studiekonsulent 
på din avdeling:

khio.no/om-kunsthogskolen-i-
oslo/ansatte
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Servicesenteret

Består av følgende team: 

Drift, Renhold, IKT, kontoret
for Utlån av AV-utstyr og
lyssetting, Resepsjon og en
utstillingskoordinator. 

Servicesenteret har også
ansvar for KHiOs
posttjeneste.
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Åpningstider
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Studentvakt

Studentvakt i resepsjonen

Mandag – torsdag kl. 15.00/15.45 til 20.00.
Deres jobb er først og fremst å veilede publikum og
svare på evt. spørsmål samt lukke og låse etter
arrangementer.
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Du får hjelp med følgende

• Lån av AV-utstyr og lysutstyr
• Hjelp med å opprette IT-konto, e-post, brukernavn og 

nettilgang
• Utdeling av Antibac og munnbind til bruk i

undervisningen
• Hittegods
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Team drift og utlån
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Team renhold

Tone Kristin Veisten

Teamleder renhold
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Ryddighet, avfall og 

kildesortering

• Bedre renhold og bedre inneklima
• Større trivsel
• Bedre sikkerhet, mindre brannbelasting
• Avfall i klasserom: vi tømmer sekkene med restavfall, 
papirsekkene for resirkulering av papp og papir, samt 
sekker for resirkulering av plast.

• Ved behov for å kaste El-avfall, kjemisk avfall eller annet, 
ta kontakt på service@khio.no
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Hva er greit? 
Og hva er ikke greit å gjøre?

• KHiO eier ikke skolebygningene og vi har derfor 
diverse begrensninger i forhold til bruk av disse, 
og for bruk av infrastrukturen.

• Det er også noen hensyn som alle må ta ved 
bruk av skolens lokaler, i forhold til 
brannsikkerhet og øvrig sikkerhet.

• Rådfør dere med driftteamet
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Adgangskort
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Adgangskontroll og 

personsikkerhet
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Obligatorisk opplæring i 

brannsikkerhet



khio.nowww.sikresiden.no

http://www.sikresiden.no


khio.noMer informasjon om 
Servicesenteret på 
Intranett.

Meld fra om hehov for 
hjelp, skader eller 
sikkerhetsmessige 
feil.

Lykke til på KHiO!

Og spør hvis det er 

noe!

service@khio.no
Tel. 22995500

mailto:service@khio.no


khio.nowww.khio.no

På www.khio.no finn du ei
oversikt over studietilbod, 
arrangement og aktueltsaker.

http://www.khio.no/




På khio.no/intranett/for-
studenter finn du det 
meste av informasjon du 
treng i løpet av studietida



For ansatte og studenter

Intranett
Canvas
Office365
Timeplaner
ESS
Fakturabehandling UBW BFS
Public360
Studentweb



Måndag: På KHiO nyheitsbrev
Fredag: Internposten

Hugs å lese KHiO e-posten din!

Nyhetsbrev



Følg KHiO

KunsthøgskoleniOslo

khio



Norsk (bokmål og nynorsk)
Engelsk
Skandinavisk (dansk og svensk)

Språk
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SiO
• SiO Helse

• SiO Athletica

• SiO Mat og Drikke

• SiO Bolig

• SiO Foreninger

• Karrieresenteret

• SiO Barnehage



SiO Helse









Sjekk ut: 
sio.no/semesterstar

t

for tips og råd




