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Aktivere tastatur 

•      På iPad-en: gå inn i "Innstillinger  

   "Generelt  

   "Bluetooth  

og skru på Bluetooth. Sørg for at tastaturet 
er i søkbar modus. Noen tastaturer har en 
egen knapp du må trykke på først, som vil 
gjøre at en Bluetooth-indikator begynner å 
blinke.  



• på iPad-en : tastaturet ditt vil dukke opp i 
listen over tilgjengelige Bluetooth-
enheter, på samme sted hvor vi var i 
punkt 2.  

• Velg tastaturet i listen  (kode?) 

• Tastaturet er koblet til 



Opprette AppleID 

• Trykk på Innstillinger > iTunes og App Store fra 
Hjem-skjermen. 

• Trykk på Opprett ny Apple-ID 

• Du må godta vilkårene og betingelsene og 
Apples personvernpolicy før du kan fortsette.  

• Trykk på Enig-knappen nederst til høyre på 
siden. 

• Trykk på Enig én gang til når bekreftelsen 
vises. 

 



Opprette AppleID 

• Når du har godtatt vilkårene og betingelsene, må 
du oppgi e-postadresse og passord og velge tre 
sikkerhetsspørsmål og gi svarene på disse. E-
postadressen du oppgir blir den nye Apple-IDen 
din. Oppgi e-postadressen din og trykk på Neste. 

• (Deretter må du oppgi betalingsinformasjon. Hvis 
du vil velge en annen kredittkorttype, trykker du 
på et av de tilgjengelige alternativene og deretter 
på Ferdig. Du vil ikke bli belastet for noe før du 
kjøper. ) 

 



Opprette AppleID 

• Når du har fylt ut alle feltene med 
betalingsinformasjon, trykker du på Neste 

• Du skal nå se et skjermbilde der det står 
"Bekreft kontoen". 

 



Opprette AppleID 

• Du blir ført til en sikker side der du kan oppgi 
Apple-IDen og passordet. 

• Når du har skrevet inn e-postadressen og 
passordet, trykker du på Bekreft adresse. 

• Når du skal logge av iTunes Store-kontoen, 
trykker du ganske enkelt på kontonavnet 
nederst på siden i App Store eller iTunes Store. 

 
 



WIFI - tilgang 

• På kommunestyremøter vil iPaden koble seg 
direkte opp mot trådløst nett:  

 IKOMM POLITIKER.  

    Her trengs ikke passord.  

• Hvis dette ikke slår seg på kan du logge deg 
inn ved hjelp av koden som står i 
vedleggsbrevet til iPaden fra Ikomm 

 



Tilgang til First Agenda 

• Du har blitt opprettet som bruker av 
kommunen 

• Du har mottatt en mail i postkassen i 
Politikerportalen 

• I denne mailen er det en bekreftelseslenke 

• Du mottar en kode på sms 

• Bruk denne koden for å logge deg inn via 
bekreftelseslenken 





https://web.edagsorden.no 





Tilbake til forrige bilde 





Hjelpefunksjon 





To alternativer for å velge sak. 













 
Glemt passord 

 



 
Support 


