
Sikkerhetskopiering av filer før fritanking av Mac 
 
NB!! Dette må gjøres i god tid før innlevering av Mac for fritanking, da det er en stram tidsplan som 
må gå opp ved innlevering. 
 
Når du slutter på skolen i 3. klasse, får du med deg Mac-en du har brukt de siste tre årene. Når Mac-
en fritankes, vil det si at den blir tilbakestilt til fabrikkinnstillinger – Altså alt av maskinen slettes, og 
reinstalleres. 
 
Dette betyr at du må ta sikkerhetskopiering av alle filer som du ønsker å ta vare på. Dette inkluderer 
dokumenter (Word/PowerPoint etc.), bilder, videoer osv. 
 
Den enkleste måten å gjøre dette på er å flytte inn i OneDrive eller over på en ekstern harddisk. 
 

1. Samle filene dine. Lag en mappe på skrivebordet og kall den noe du kjenner igjen (f. eks. 
«Backup» eller «Sikkerhetskopi»). Flytt alle tingene på skrivebordet som du ønsker å beholde 
inn i denne mappen. 

2. Åpne «Finder», og finn fram til «Dokumenter». Flytt alle tingene du ønsker å ta vare på inn i 
mappen du har liggende på skrivebordet. 

3. Trykk på «Finder» øverst i venstre hjørne, og trykk på «Valg».   

  
Finn fram til «Sidepanel», og huk av Filmer, Musikk og Bilder. 

4. Gå inn på Finder igjen, og gå gjennom de tre mappene du huket av over på samme måte som 
i punkt 2. 

5. Om du ønsker å ta backup av bildene som ligger i «Bilder» appen på Mac, kan du aktivere 
synkronisering til iCloud – Hvis du har for mange bilder og den sier at du ikke har nok plass, 
må du enten slette noen bilder, eller oppgradere plassen på iCloud biblioteket. 

6. Når alle filene du ønsker å ta backup av ligger i en mappe, kan du enten laste opp denne 
mappen i OneDrive, eller flytte det over på en ekstern harddisk. 

 
 
 
NB!! OneDrive tilgangen du har via skoleportalen vil deaktiveres etter du slutter på skolen. Dette 
inkluderer også OneNote notatblokker. Om du vil flytte over disse til en privat Microsoft-konto, kan 
du følge brukerveiledning for dette her: https://support.office.com/nb-no/article/eksportere-og-
importere-onenote-notatblokker-a4b60da5-8f33-464e-b1ba-b95ce540f309 
 
Det betyr også at når du får tilbake din fritankede maskin, må du laste ned alt du ønsker å beholde 
fra OneDrive. Mac-en din etter den er fritanket, vil ikke ha tilgang til skolens nettverk så dette må 
gjøres hjemmefra. 
 
 


