NYT LOGIN TIL
FORÆLDREINTRA

LÆRING OG TRIVSEL

Kære forælder

Derfor skal du have UNI-Login

Fra 1. september kan du ikke længere
logge på ForældreIntra med dit
nuværende login og skal i stedet
bruge et UNI-Login. Du kan oprette
og bruge det allerede nu.

•

Sådan får du dit UNI-Login
Dit UNI-Login består af et brugernavn
og en adgangskode. Følg vejledningen
på næste side eller se videovejledningen på holbaek.dk/aula
Hvis du glemmer dit login, skal du
blot følge vejledningen igen.
Har du allerede et UNI-Login, skal du
bare bruge det til Forældreintra også.

•
•
•
•

Du kan selv nulstille dit UNILogin, hvis du glemmer dit
brugernavn eller din
adgangskode
Du får samme login til både
ForældreIntra og MinUddannelse
Du har adgang til MinUdda
nnelse direkte fra ForældreIntra
Du får ét login, selvom du har
børn på flere skoler
UNI-Login er første skridt på
vejen mod Aula, der i august
2019 erstatter SkoleIntra. Det
betyder nye muligheder og endnu
bedre beskyttelse af dit barns
data. Læs mere: holbaek.dk/aula

Sidste frist

Hjælp til at komme i gang

Du skal aktivere dit UNI-Login senest
31. august, men kan gøre det allerede
nu. Fra 1. september kan du ikke
længere bruge dit gamle login.

Hvis du har brug for hjælp, kan du
kigge forbi skolens kontor. Husk at
medbringe dit NemID.

Her skal du bruge UNI-Login
•

•

•

•

Går du på ForældreIntra via
skolens hjemmeside, skal du altid
logge ind med UNI-Login
Bruger du ForældreIntra-appen
skal du logge ind med UNI-Login
første gang, du bruger appen.
Herefter vælger du en 4-cifret
kode, som du fremover bruger til
at logge ind.
Mister du forbindelsen til skolen i
appen, skal du bruge dit UNILogin igen.
Du skal også bruge dit UNI-Login
for at logge på MinUddannelse

1. Gå til skolens hjemmeside og
klik på ForældreIntra
Vælg ”Brug UNI-Login”
2. I UNI-Login-billedet skal du
klikke på "Glemt brugernavn
eller adgangskode"
3. Klik på ”Log på med NemID”

4. Log på med dit NemID

Du kan også ringe til Den Digitale
Hotline på 70 20 00 00.

MinUddannelse
Adgang via minuddannelse.dk eller
ForældreIntra under Planer
På MinUddannelse kan du se dit
barns årsplan, undervisningsmaterialer, opgaver, karakterer,
Sådan
får du dit UNI-Login
læringsmål og fravær.
- Husk dit NemID første gang
Der vil være forskel fra skole til
skole, fra klasse til klasse og fra
fag til fag

5. Skriv dit nye brugernavn ned
Lav en ny adgangskode,
du kan huske, i feltet ”Ny
adgangskode”
Gentag den nye
adgangskode i feltet
”Gentag ny adgangskode”
Klik på ”OK”

