Slik logger du inn og deltar på årets digitale Trosopplæringskonferanse:
Da du, eller noen andre, meldte deg på konferansen, mottok den personen en e-post med ditt
første brukernavn og passord. E-posten er sendt fra noreply@iko.no og i emnefeltet står det Takk
for din påmelding.
I den e-posten står det ett eller flere brukernavn og passord. Dette skal du kun bruke første gang du
logger inn, da oppretter du en ny bruker.

1. Gå inn på www.trosopplaringskonferansen.no
I menyen oppe til venstre finner du punktet logg inn. Der fyller du inn brukernavn og passord som
er tilsendt på e-post.

2. Opprett ditt eget brukernavn og passord.
Når du logger inn første gang får du opp et skjema hvor du fyller inn fornavn, etternavn, e-post og
ditt nye passord. Navnet ditt vil kun være synlig dersom du deltar i en chat inne på konferansens
side, det er din e-post og passord du bruker neste gang du logger deg på for å se mer av innholdet.
Obs: En e-post kan ikke være registrert på flere brukere.

Noter deg derfor hvilken e-postadresse og hvilket passord du fyller inn i dette skjema. Det vil du
trenge neste gang du logger inn.

3. Tilgang til innholdet
Når du er logget inn på nettsidene, vil du fra onsdag 20.oktober klokken 10.00 ha tilgang til alt
innholdet fra konferansen. Det innebærer en hovedsending (med chat fra klokken 10 på
konferansedagen) og ti ulike seminar.
Bruk menyen oppe til venstre for å navigere deg rundt på siden. Her finner du både
hovedsendingen og seminaroversikten. Du finner også gudstjenesteressurser, praktisk info og
informasjon om Trosopplæringsprisen og de nominerte.
Du kan fra og med konferansedagen logge inn når som helst og se alt innholdet helt fram til 20.
januar 2022!

4. Problemer?

Får du ikke til å logge inn kan du kontakte oss, så hjelper vi deg i gang. Du kan enten sende en epost til post@iko.no eller ringe oss på 22595300 (på konferansedagen velger du alternativ 4,
Trosopplæringskonferansen).
Vi anbefaler at du prøver å logge inn i god tid før konferansen onsdag klokken 10.00, slik at vi kan
hjelpe deg i gang om du trenger det.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Annbjørg Dalland,
Kommunikasjonsrådgiver for IKO og Trosopplæringskonferansen

