
 

   
 

  

        

                                  

Skal du gjøre PC-
en privat? 

Skal du beholde PC-en etter endt skolegang?  
Har du fått SMS om at du kan få du administrator-rettigheter til PC-en?  
I denne detaljerte veiledningen finner du fremgangsmåte for hvordan du kan 
privatisere PC-en.  

Tips 
Bruk av tekst i sirkel grupperer 

innhold og gjør at titler i toppen 
ikke trenger å bli så lange. 

Budskapet blir mer tilgjengelig. 
Hvit sirkel er et foretrukket 
grafisk element på forsider. 
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ikke trenger å bli så lange. 

Budskapet blir mer tilgjengelig. 
Hvit sirkel er et foretrukket 
grafisk element på forsider. 

 
All data på maskinen vil bli slettet.  
Kopier ut alt du vil ta vare på til ekstern 
harddisk eller privat skytjeneste. 

Maskinen må være tilkoblet "VTFK 
nettverk" for å starte installasjonen.  
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Skal du gjøre PC-en privat? 

 

1. Veiledning del 1 
Du må være på skolen når du via programvaresenter søker opp "ResetPC" og 
klikker på flisen som dukker opp med navn "ResetPC – ResetPC". 

1.1. Installer ResetPC fra Programvaresenteret 
 

 
 

Trykk "Installer" og den vil laste ned og starte prosessen: 
   

   

   

Maskinen avslutter og privatiseringsrutinen setter i gang rensing av 
maskinen. Denne prosessen tar en stund. 
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2. Veiledning del 2 
Dette oppsettet kan du gjøre hjemme om du ønsker det. 

2.1. Standard oppsett for Windows 10. 
  

 

Velg område 

  

 

Velg tastaturoppsett 

  



Veiledning del 2  4 
 

 

Skal du gjøre PC-en privat? 

 

Velg «Hopp over» på «Vil du legge 
til et annet tastaturoppsett?» 

Du kan legge til flere seinere 

 VIKTIG! Du skal ikke koble til Wifi 
eller annen type nettverk i denne 
prosessen 

 

Velg «Hopp over foreløpig» 

 

  

 

Velg «Jeg har ikke internett» 
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Velg «Fortsett med begrenset 
installasjon» 

  

2.2. Konto- og tjenesteoppsett 
  

 

Velg "Godta" på lisensavatlen 

  

 

Skriv inn ønsket brukernavn 
feks. «Nordmann» 
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Skriv inn ett passord du husker. 
(Kan også velge blankt passord) 
og evt passordtips i de 
påfølgende skjermbildene. 

  

Les over hvert enkelt skjermbilde som kommer og gjør dine valg for å gjøre 
ferdig konto- og tjeneste-oppsettet på maskinen 
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Når "Ja" og "Godta" er foretatt i tjeneste-oppsettet logger du inn med 
brukeren du opprettet 

2.3. Ferdigstillelse 
Skjermen viser "Hei", "Dette kan ta litt tid" og "Overlat alt til oss". 

 

   
   

Når "Velkommen" skjermene er ferdige er maskinen klar til bruk.  
Windows aktiveres automatisk en stund etter at du har koblet til internett. 

 

  

Kontaktinfo 

Har du behov for mer hjelp, ta kontakt 
med Servicedesken på din skole. 

Du kan også sende e-post til 
servicedesk@vtfk.no
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Vestfold og Telemark fylkeskommune  
vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 
Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg 
Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 
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