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AppleID og Familiedeling  
 

 
AppleID og Appleprodukter (iPad, iPhone, MacBook m.m) henger tett sammen og det kreves en 

AppleID for å få mest mulig utbytte av en iPad. Det kreves ikke AppleID for bruk av iPad i 

skolesammenheng. 

Som foresatt må du aldri logge inn din egen AppleID på kommunens iPad. 

Opprettelse av AppleID krever at man er 13 år, og at man legger inn betalingsinformasjon 

(kredittkortinformasjon) for kjøp av app´er, film, musikk m.m. 

Derfor anbefaler Lillehammer kommune at man istedenfor bruker Apples Familiedeling: 

 

Les mer om Familiedeling på www.apple.com/no/icloud/family-sharing/ 

Familiedeling krever at en foresatt har en egen AppleID, og at denne også har en iPhone eller iPad. 

Opprettelse av Familiedeling 

1. På en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller nyere, gå til Innstillinger > iCloud og trykk 

på «Konfigurer Familiedeling». 

(Du må på forhånd være pålogget enheten med din AppleID.)  

2. Trykk «Kom i gang» og velg deretter «Fortsett» på de neste 3 skjermene – dersom 

informasjonen på skjermen stemmer. 

3. På spørsmål om posisjonsdeling, må du gjøre et valg om du ønsker dette eller ikke. Pga 

tjenesten "Finn min iPad" anbefaler Lillehammer kommune at du slår posisjonsdeling på. 

4. Deretter velger du «Legg til familiemedlem…». Har barnet allerede en AppleID, kan du nå 

legge denne kontoen under din administrasjon. Har barnet ikke en AppleID, følger du linken 

for å opprette en Apple-ID for et barn. Følg deretter instruksjoner på skjermen. 

I den videre prosessen oppretter du et brukernavn/e-postadresse; xxx@icloud.com, og et 

passord. Det er denne ID´en barnet kan logge inn på iPad´en med. 

http://www.apple.com/no/icloud/family-sharing/
mailto:xxx@icloud.com
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Hvis du ikke kan bruke Familiedeling (f.eks hvis du ikke har en iPhone eller iPad), kan du opprette 

en AppleID som ditt barn kan bruke, men vær oppmerksom på at du da må oppgi en alder, mer 

enn 13 år, og at du må oppgi betalingsinformasjon (kredittkort).  

Hvis du velger å opprette en AppleID for ditt barn, kan det være lurt å vurdere følgende: 

 For å forhindre uønsket bruk av kredittkortet, kan du kjøpe et "engangsgavekort" (f.eks. 

SpendOn Visa eller gavekort fra banker) og legge inn/redigere betalingsinformasjonen til 

AppleID´en. 

 Bruk varslingstjenestene som bankene tilbyr (f.eks. SMS-varsling ved bruk av kort). 

Opprette en AppleID 

1. Velg "Opprett AppleID" på https://appleid.apple.com/no 

 
2. I opprettelsesprosessen må du fylle ut en del opplysninger, deriblant en e-postadresse som 

ikke tidligere er brukt til en annen AppleID. 

Dersom du trenger en ny e-postboks, anbefaler vi at du registrerer deg på live.com eller 

gmail.com. (Disse tilbyr også en lagringsplass på internett (såkalt "nettsky", "skylagring" eller 

bare "sky") der barnet kan lagre sine dokumenter.) 

Du må også legge inn kredittkortinformasjon. 

3. Når AppleID´en er opprettet vil du få en bekreftelses e-post i e-postboksen du oppgav, og 

denne må bekreftes (via en link i e-posten). Husk å se etter i søppelfilteret dersom du ikke 

finner e-posten. 

https://appleid.apple.com/no
live.com
gmail.com

