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Nå blir det en ny måte å bestille MinID på 
 
Til deg som er lærer på 10. trinn på ungdomsskolen: Nå bestilles MinID på en ny måte. 
MinID er blitt helt ny, og gir en helt annen brukeropplevelse enn tidligere. Her er litt 
informasjon om hvordan dette påvirker din jobb, praktisk informasjon om endringene og 
hvorfor dette skjer. 
 
MinID i ny og modernisert utgave 
MinID er en elektronisk ID som alle kan bruke til å logge på offentlige tjenester på nett. Det er 
en tofaktor-løsning, som betyr at du må bruke to faktorer for å logge inn til en tjeneste. Den 
ene faktoren er et selvvalgt passord, mens den andre faktoren er en app eller en 
engangskode du mottar på SMS. 
 
Har du vært gjennom søknadsprosessen med elever tidligere, vil du merke at det har skjedd 
endringer siden sist. Det siste året har MinID blitt nesten helt ny. Det er gjort et stort arbeid 
både for å øke brukervennligheten og sikkerheten. 

• PIN-koder er erstattet med en aktiveringskode for å registrere nye brukere 

• MinID app er lansert som ny autentiseringsfaktor 

Når elevene skal registrere en bruker, vil de derfor ikke ha med seg et PIN-kodebrev, men et 
aktiveringsbrev som inneholder en kode.  
 
Hvordan eleven bestiller og tar i bruk MinID  
Det er enkelt for eleven å bestille MinID. 

• Gå til minid.digdir.no  

• Her finner eleven informasjon og lenke til bestilling av aktiveringsbrev 

• Selve bestillingen skjer ved å taste inn fødselsnummer (11 siffer) 

• Aktiveringsbrev med kode sendes til folkeregistrert adresse 

Når aktiveringsbrevet er mottatt, kan eleven velge mellom to registreringsmetoder: 
 

1. Eleven laster ned MinID-app'en og registrerer seg ved å scanne QR-koden i brevet.  

Dette er den anbefalte metoden, og app’en blir da også brukt som innloggingsfaktor 

ved etterfølgende pålogginger. 
 

Eller: 
 

2. Eleven kan skanne QR-koden i brevet med mobilkamera eller gå til en nettside og 

registrere seg.  Eleven vil da bli en SMS-bruker.  
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Felles for begge metodene er at eleven må oppgi fødselsnummer, og så lage seg et 
selvvalgt passord. I tillegg må elevens egne kontaktopplysninger (mobil og epost) oppgis. Nå 
har eleven aktivert sin MinID-bruker og er klar til å logge på VIGO for å søke opptak til VGS. 
 
Hvorfor gjør vi dette, og hva du som lærer må huske på 
Frem til nå har Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) opprettet MinID-brukere til alle 10.-
klassinger, gjennom et samarbeid med VIGO og skolene. Eleven har derfor mottatt et brev 
med PIN-koder i posten, uten å selv ha bestilt dette. Årsaken til at vi ikke lenger gjør dette er 
at den enkelte elev selv må ha et forhold til at det opprettes en bruker i hens navn, og vite at 
det sendes en kode i posten som kan brukes til å aktivere en elektronisk ID som gir tilgang til 
offentlige tjenester. 
 
Fra og med nå må eleven selv bestille aktiveringsbrev med kode. Her er noen viktige ting du 
som lærer må ta passe på. 

• Bestilling av aktiveringsbrev bør inn som en felles aktivitet i klassen, på samme måte 

som mange tidligere har hatt felles aktivitet på registrering av bruker.  

• Brevet sendes i posten, og kan ta opp mot 14 dager avhengig av postgang. Pass 

derfor på at det er nok tid fra eleven bestiller brevet, og frem til eleven skal søke 

opptak. 

• Aktiveringskoden i brevet eleven mottar er gyldig i 30 dager fra bestilling. Pass derfor 

på at elevene registrerer en bruker i rimelig tid etter at brevet er mottatt. 

• Når eleven registrere en bruker, skal de oppgi sin egen e-postadresse og 

telefonnummer. Denne informasjonen brukes senere ifm. svar på skoleplass og 

stipend for eksempel. 

Hvem trenger MinID? 
MinID er en av flere eIDer som kan bruke til offentlige tjenester på nett. Elever som ikke har 
for eksempel BankID app fra før, må ha MinID for å kunne søke opptak til VGS. De som har 
BankID app fra før kan bruke denne for å søke opptak, og trenger dermed ikke bestille 
MinID. 
 
Spørsmål og henvendelser 
Dersom du har spørsmål om dette, ta gjerne kontakt med oss i Digitaliseringsdirektoratet på 
brukerstotte@digdir.no eller 800 30 300. 
 
 
Vennlig hilsen 
Digitaliseringsdirektoratet 
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