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Område 
Vedlikehold av din PC og Mac 

Vedlikehold av din PC eller Mac  
(ved hjemmeundervisning) 
 
Din maskin (PC eller Mac) blir oppdatert automatisk når du er på skolen.  
Nå som du ikke er på skolen, vil ikke dette skje. Maskinen vil ikke få oppdateringene, 
og da kan det oppstå problemer.  
 
Måten du kan unngå dette på, er ganske enkel. Du må ta med maskinen til en skole. 
Gjerne en dag det er sol og litt hyggelig å sitte ute. 
 

1. Ta med maskinen din til en skole en dag det er sol og litt hyggelig å sitte ute. 
Det trenger ikke å være den skolen du går på, men det må være en offentlig 
skole (ikke en privatskole). 
 

2. Start maskinen og logg deg på. Det viktige er at maskinen din nå kobler seg til 
det nettverket som heter "Osloskolen". Let etter en plass med god dekning 
 

3. Start maskinen din på nytt 2 ganger. Gjør det slik:  
a. slå av maskinen 
b. når den er helt av, teller du sakte til 5 
c. slå på maskinen 

 
4. Logg deg inn på nytt. Nå vil maskinen sjekke etter og installere oppdateringer 

den ikke har fått og oppdatere seg med alle systemer.  
 

5. Bruk maskinen i rundt en time. Du kan gjerne gjøre noe skolearbeid  
 
 

6. Start maskinen din på nytt igjen. Skru der etter av den helt. 
 

7. Nå kan du dra hjem igjen med maskinen. Du kan gjerne planlegge en ny tur til 
skolen om en uke eller to. Sjekk yr.no, og finn en ny dag hvor det er sol  
Gjør punkt 1 til 5 på nytt. 
 

 
Disse aktiviteter bør du gjennomføre minimum en gang hver måned fram til skolene 
åpner igjen men du må gjerne gjennomføre det enda oftere.  
 

Hvis du ikke har tid eller lyst til å sitte ved en skole og vente i en hel time, 
se neste side!  
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Hvis du ikke har tid eller lyst til å sitte ved en skole og vente i en hel time, kan du gjøre 
noe som er litt mer avansert. Du må uansett ta med maskinen til en skole. Det er litt 
forskjell på PC og Mac. 
 
Begynn med at gjennomføre punkt 1 til 4 på første siden i denne veiledning! 
 
1. Hvis du har PC: 
Hvis du har en PC så kan man stresse maskinen å sjekke etter oppdateringer ved å 
åpne Configuration Manager via Kontrollpanelet og gå inn på Handlinger. Markere 
handlingene (1-4), en av gangen og velg «Kjør nå». Etter en kortere stund så vil 
maskinen laste ned og installere oppdateringer. Denne fremdrift er mulig at følge i 
Programvaresenter. Den finner du hvis du søker etter den i søkefeltet i Windows. 
 

 
 
2. Hvis du har Mac: 

Søk opp Managed Software Center på maskinen. Åpne programmet og klikk på 
«Kontroller Igjen». Da vil maskinen se om den mangler noen oppdateringer. Hvis 
det er noe den mangler, vil den laste det ned og du kan selv starte installasjonen 
etter nedlastingen. 
 

 


