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GGs trådløse netværk - det du skal vide 
- Vores trådløse netværk er delt op i:  

o Skolestart, som bruges til at ændre sit kodeord. Man kan ikke rigtig andet her. 

o GribskovGymnasium, elevnetværket, giver kun adgang til Internettet.  

- Hvis skolen får gæster som skal kunne benytte netværket, skal der oprettes gæstekonti til dem. 

Kontakt kontoret omkring det, helst dagen før eller tidligere. 

- GribskovGymnasium netværket husker forbindelsen uden at du behøver logge på hver dag (som 

det var tidligere). 
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Android 
Start med at gå ind i Indstillinger og Wifi. 

Det skal se ud nogenlunde som vist til højre. 

Tryk på GribskovGymnasium netværket. 

 
 

Så får du følgende billede at se. Her skal du indtaste nogle ting. 

 
 

I feltet ”Fase 2 godkendelse”, kan du vælge mellem tre ting, og du skal bruge 

den som hedder MSCHAPV2. 
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I feltet Identitet skal du indtaste et brugernavn. 

Det er dit unilogin. 

 

Du skal ikke udfylde feltet ”anonym identitet”, hvis der er sådan et.  

 
 

Rul lidt ned og udfyld feltet Adgangskode med samme kode som du bruger til 

skolens computere. 

 

Tryk så på Forbind. 

 
 

Hvis alt er gået vel, så ender du her. 

 

Din telefon husker forbindelsen og kræver ikke at du logger på igen. 
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iPhone 
På din iPhone går du ind under Indstillinger og så Wi-Fi. 

 

Under ”Vælg et netværk” skulle du kunne se GribskovGymnasium. Tryk på 

det. 

 
 

Du bliver nu bedt om at udfylde brugernavn og adgangskode. 

 

 

 
 

Brug dit unilogin som brugernavn. 

 

Adgangskoden er den samme som du bruger til at logge på skolens 

maskiner. 

 

Udfyld begge felter og tryk på Tilslut (øverst til højre). 
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Du får muligvis en meddelelse om at et certifikat ikke kan godkendes. 

 

Tryk på Godkend for at komme videre. 

 
 

Nu burde du have forbindelse til skolens trådløse netværk og kan bruge det 

til at komme på Internettet. 

 

Din telefon husker forbindelsen og kræver ikke at du logger på igen. 
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Windows Phone (guide mangler) 
Jeg har desværre ikke en Windows Phone at teste med. Hvis du har en, så kik forbi IT kontoret og hjælp mig 

med at lave en … 
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Windows på GribskovGymnasium 
Start med at klikke på Netværksikonet nede ved uret. På 

billedet til højre er det nr. 2 fra højre. 

 

Klik så på GribskovGymnasium. 

 
 

Sørg for at der er markering i ”Opret automatisk 

forbindelse”. 

 

Klik på Opret Forbindelse. 

 
 

Du skal så indtaste et brugernavn og kodeord. 

 

Brug dit unilogin som brugernavn. 

 

Koden er den samme som du bruger til at logge på skolens 

computere med. 

 
 

Du får muligvis denne besked at se. Tryk på Opret 

forbindelse. 
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Hvis alt er gået vel er du endt her. 

 

Din computer husker forbindelsen og kræver ikke at du 

logger på igen. 

 
 

Første gang du opretter forbindelsen vil Windows muligvis 

komme og spørge hvilken type netværk det er. Det er et 

offentligt netværk. 
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Mac OSX på GribskovGymnasium 
Tryk på Wi-Fi ikonet nede ved uret. Der skulle du gerne kunne se 

netværket GribskovGymnasium. Det skal du klikke på. 

 

 
 

Du vil blive spurgt om brugernavn og adgangskode.  

 

Brugernavnet er dit unilogin.  

 

Adgangskoden er den du bruger til at logge på skolens maskiner 

med. 

 

Tryk på Opret forbindelse 

 
Så skulle du gerne være på skolens elevnetværk. 

 

Din computer husker forbindelsen og kræver ikke at du logger 

på igen. 
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Problemer 
Hvis der er problemer, så kontrollér at dit brugernavn og kodeord er korrekt. Det kan du gøre ved at logge 

på en fællescomputer. Hvis det også giver problemer, er der noget galt med dit brugernavn eller kodeord, 

og du kan kontakte IT eller kontoret for at få det nulstillet. 

Der er også mulighed for at prøve den klassiske genstart af computeren.  

 


