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Information omkring nyt Unilogin
Nyt Unilogin
Styrelsen for IT og Læring har udviklet et nyt Unilogin, som implementeres i samarbejde med KL og Digitaliseringsstyrelsen. Det nye Unilogin
sættes i drift tirsdag den 18. februar 2020.
Det nye Unilogin omfatter:
• Ny brugergrænseflade: Opdateret loginside som på brugervenlig
vis understøtter brugerens login i skoleløsninger.
• Ny politik for elevers adgangskoder: Adgangskodens kompleksitet vil afhænge af elevens klassetrin.
• To-faktor login til børn: Mulighed for, at elever uden NemID kan
tilgå indhold, der kræver ekstra sikkerhed med hjælp fra en voksen,
som enten kan være en lærer eller en forælder/kontaktperson.
• Ny infrastruktur: Den bagvedliggende tekniske løsning for det nye
Unilogin giver mulighed for, at kommuner eller skoler kan tilkoble
egne loginløsninger og anvende disse fx til deres ansatte.
Det nye Unilogin medfører:
• Elevadgang: Lærere og brugeradministratorer får adgang til en ny
hjemmeside kaldet Elevadgang. I Elevadgang kan læreren se elevernes brugernavne samt nulstille elevernes adgangskoder, skulle en
elev have glemt denne. Det er også fra Elevadgang, at en lærer kan
agere den 2. sikkerhedsfaktor (2-faktor) for en elev uden NemID.
• Idriftsættelse: Det vil ikke være muligt at have både det nye og
gamle Unilogin i drift samtidig. Styrelsen for IT og Læring planlægger derfor en kort overgangsfase, hvor det nye Unilogin indføres
over et par dage. Den fulde udrulning af Unilogin med indførelse af
ny politik for adgangskoder gennemføres i løbet af to uger.

Hvad er Unilogin?
Unilogin er et digitalt id for
elever, medarbejdere og forældre på undervisningsområdet.
Unilogin bruges i dag bredt
til adgang fx til
nationale tjenester,
Aula og en lang række
pædagogiske og didaktiske
digitale værktøjer.
Formålet med nyt Unilogin?
Formålet med det nye Unilogin er, at forbedre
sikkerhed og brugervenlighed i løsningen.
Det nye Unilogin omfatter
både et nyt udseende og ny
funktionalitet samt et
to-faktor login målrettet
børn under 15 år, som ikke
kan få et NemID.
Derudover udvikles der også
ny, bagvedliggende infrastruktur.

Detaljerne omkring udrulningen vil blive informeret ud på viden.stil.dk. Når det nye Unilogin er idriftsat, vil alle brugere opleve
en ny loginside.
• Adgangskodepolitik: I grundskolen afhænger kravene til adgangskodens kompleksitet af elevens klassetrin. Elevernes adgangskoder
ændres altså i takt med elevens skolegang. Desuden lever den nye
politik for adgangskoder i Unilogin op til gængse praksis på området
- dvs. krav om lejlighedsvis skift af adgangskode, krav til adgangskodens længde mv.).
• Tjenester der bruger Unilogin: Forandringerne i Unilogin er især
rettet mod slutbrugerne. De tjenester (digitale læremidler, læringsplatforme mv.), der benytter Unilogin, skal ikke foretage sig noget.
STIL sørger for, at det nye Unilogin vil fungere for tjenesterne.
• Synkronisering af adgangskoder stopper: Som led i opstramningen af sikkerheden i Unilogin stopper muligheden for at synkronisere adgangskoder via Uni-Sync, når det nye Unilogin går i drift.
Skoler og myndigheder vil fortsat kunne hente brugere med brugernavn og initialkode fra Uni-Sync over i lokale AD’er. Den enkelte
skole eller kommune skal tage stilling til, hvordan brugerne fremadrettet skal håndteres i lokale løsninger. Med det nye Unilogin stiller
Styrelsen for IT og Læring en sikkerhedsføderation til rådighed,
hvor myndigheder kan tilknytte egne loginløsninger, hvilket kan
være et alternativ til Uni-Sync.
Medarbejderes brug af privat NemID
Fra uge 16 2020 vil det være muligt for kommunen eller skolen at fravælge privat NemID for deres ansatte. Fra uge 8 og frem til uge 16 vil
det være muligt at skrive til Styrelsen for IT og Læring og angive, om
medarbejdere må bruge privat NemID eller ej. STIL vil sikre, at disse ønsker indarbejdes i løsningen.

Hvad er en adgangskodepolitik?
En central del af den nye politik for adgangskoder er, at
adgangskoden er personlig
og privat: Det er eleven selv,
som får tildelt en adgangskode og det er eleven selv,
der kan bede om en ny.
Hvad er Uni-Sync?
Skolerne anvender i dag en
synkroniseringstjeneste fra
STIL - Uni-Sync - som gør
det muligt at udveksle og
synkronisere Unilogins adgangskode mellem STILs
centrale system og skolernes
lokale AD.
Sammen med KL har Styrelsen for IT og Læring udarbejdet en analyse af konsekvenser og løsningsmuligheder som følge af udfasningen af Uni-Syncs synkroniseringstjeneste. Analysens
indhold er målrettet tekniske
profiler og projektledere og
er tilgængelig på viden.stil.dk.
Privat NemID og to-faktor?
Nogle kommuner har udtrykt ønske om, at deres ansatte ikke anvender privat
NemID i arbejdsmæssig
sammenhæng. Når det nye
Unilogin idriftsættes i uge 8,
vil det dog lige som i dag
fortsat være muligt at logge
ind enten med sit Unilogin
eller sit NemID (privat eller

Fra uge 16 2020 vil ny funktionalitet understøtte, at en medarbejder kun
får adgang til at bruge sit private NemID, hvis kommunen eller skolen
som vedkommende er ansat i, har tilladt det. Frem til uge 16 skal medarbejderne instrueres i, hvilke loginløsninger de må anvende.

medarbejdersignatur). Dette
er bl.a. nødvendigt fordi,
mange forældre bruger deres
private NemID i stedet for
deres Unilogin.
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Yderligere information
Fra uge 47 og frem vil Styrelsen for IT og Læring offentliggøre en række
informationsmaterialer målrettet henholdsvis kommuner, ledelsen på
skolerne, lærer og pædagogisk personale, elever og forældre.
Overordnet tidsplan
•

Medio november 2019:
Udsendelse af pixibog om ændringer i Unilogin til ledelse centralt
og decentralt.

•

Primo december 2019
Webinarer målrettet teknisk personale på skoler og i kommuner.

•

Primo januar 2020:
Informationsmateriale til slutbrugere, herunder vejledninger til
Elevadgang, flyers, animationsvideoer mv. stilles til rådighed for
til kommuner og skoler.

•

Uge 8 2020:
Idriftsættelse nyt Unilogin.

•

Uge 16, 2020
Mulighed for at skoler og kommuner teknisk kan fravælge privat
NemID for deres medarbejdere

Mere information om Unilogin
Styrelsen for IT og Læring har udarbejdet mere detaljeret information
om det nye Unilogin på viden.stil.dk, der vil blive opdateret løbende. Her
kan man læse mere om, hvad det nye Unilogin omfatter.
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