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THYF - Installasjon av VPN i Windows 11 
 

Det er forskjellige måter å legge inn VPN for elever ved THYF 
avhengig av hvilket operativsystem de har på sin 
datamaskin. Har de Windows 10 følger de guiden som 
beskrives i introvideoen "Info IT systemer Stjørdal fagskole" 
som du finner ved å gå til til https://olevig.it/fagskole.php . 

I denne guiden tar vi imidlertid for oss fremgangsmåten om man har Windows 
11. Disse to fremgangsmåtene kan ikke brukes om hverandre. 

 

1. Trykk på ikonet på startlinja som ser ut som et forstørrelsesglass og søk 
etter "microsoft store". Det vil dukke opp i 
søkeresultatet. Trykk en gang for å starte programmet. 
 
 

2. Når Microsoft Store har startet søker du etter 
"anyconnect" og trykker ENTER. Du vil da se følgende 
bilde (fig. 1). Trykk på den blå knappen merket "FÅ" for 
å laste ned AnyConnect. Det vil ta et par minutter å 
laste ned programmet. Vent til det er ferdig nedlastet. 
 
 
 

3. Trykk deretter ikonet på startlinja som ser ut 
som et forstørrelsesglass og søk etter "vpn". 
VPN-INSTILLINGER vil da dukke opp (fig. 2). 
Trykk ENTER for å åpne. Vinduet "Nettverk og 
internett > VPN" er nå åpent. 
 
 
 
 

  

Figur 1 

Figur 2 
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4. Trykk den blå knappen merket "Legg til 

VPN". Et nytt vindu vil åpne seg, her fyller 
du ut slik som på bildet til høyre (fig. 3), 
deretter trykker du LAGRE. Du kommer da 
tilbake til hovedvinduet. Under "VPN-
tilkoblinger" har den nye VPN-koblingen du 
nettopp lagde dukket opp. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Trykk på knappen KOBLE TIL ved den 
tilkoblingen du lagde. Du må nå skrive inn 
ditt FAGSKOLE brukernavn og passord. 
Trykk deretter neste. Du skal nå være 
koblet til Stjørdal Fagskole via VPN. 
 
Herifra kan du følge tidligere nevnte infofilm 
kalt "Info IT systemer Stjørdal fagskole" 
som du finner ved å gå til 
til https://olevig.it/fagskole.php . 
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