
 
 

 

 

KOM I GANG 
• Last ned appen fra Appstore eller Google Play.  

• Appen finnes med navnene NOA Notice of attendance 
eller NOA Oppmøte.    

• Svar JA til spørsmålet om du vil oppgi stedsplasseringen 
din (du må være på skolens lokasjon for å få sjekke inn, 
alternativt sjekker du inn med QR- eller tallkode). 

• Du vil også få spørsmål om å godkjenne reglene for 
personvern.   

• Logg inn via Feide på vanlig måte.  

 

VERDT Å VITE 
• Du sjekker inn på hele bolken i et emne i samme innsjekk. 

• Innsjekking er mulig i 15 minutter før og 15 minutter etter at forelesningen har startet.  

• Har du ikke smarttelefon eller reserverer du deg mot å laste ned appen, må du be foreleseren registrere deg 
manuelt når han/hun foretar oppmøteregistreringen.   

• Dersom du ikke sjekker inn, blir det automatisk registrert som fravær.    

• Dersom du glemte å sjekke inn må du be foreleseren om å sjekke deg inn umiddelbart etter 
undervisningsøkten.  

• Dersom du går før timen er slutt, må du sjekke ut av bolken du har sjekket inn til. Dersom du forlater 
undervisningen i løpet av de første 25 minuttene av en time; vil du ikke få godkjent oppmøte til timen. Dersom 
du forlater timen i løpet av de siste 20 minuttene, altså deltatt i over 25 av 45 minutter vil du få møtt for 
timen du er i, og ikke møtt på eventuelle etterfølgende timer.  

• Personvernloven (GDPR) stiller krav til hvordan vi skal håndtere dine personopplysninger. Opplysningene NOA 
får på deg er fornavn, etternavn, e-post, samt mobilnummer og emnetilhørighet. Du oppgir din stedplassering 
på mobilen for å kunne sjekke inn på undervisning og dermed bekrefte ditt oppmøte. Data om stedplassering 
brukes kun til dette og lagres eller spores ikke.  

• Du vil ikke motta reklame og irrelevant informasjon. 
 

 

 

www.noticeofattendance.com 

VEILEDNING TIL  

OPPMØTEAPPEN NOA  

NOA – notice of attendance er appen  

for digital oppmøteregistrering i skolen, 

hvor du som student selv sjekker inn  

på timene dine. Din innsjekk registreres 

direkte til forelesers klasseliste og du får 

full oversikt over din timeplan og 

oppmøtestatistikk. 
 

 

http://www.noticeofattendance.com/

