Unilogin | Lærer
Sådan får du dit Unilogin brugernavn

Gå til forsiden

Du skal bruge dit NemID, når du aktiverer dit Unilogin første gang, og herefter kun hvis du glemmer dit
brugernavn eller kode.
Har du brug for mere hjælp?
Sådan får du dit Unilogin som medarbejder

1. Gå til unilogin.dk (eller en anden hjemmeside, hvor Unilogin skal anvendes)
2. Under ’Andre muligheder’ skal du vælge: 'Få mit eller mit barns brugernavn'
3. Du møder herefter en side, der informerer om dine muligheder
Vælg 'Brug NemID'
4. Du skal nu anvende dit NemID til at logge på
5. Du vil få udleveret dit brugernavn
Første gang du logger ind, skal du klikke på 'Få en ny adgangskode' på
adgangskodebilledet, for at få tildelt en adgangskode.

Ring på telefon
3587 8550
Mandag torsdag
08.00 - 16.00

Fredag
08.00 - 14.00
I ferieperioder vil åbningstiderne være
justeret.

Relaterede artikler
Jeg får fejlbesked 'Vi mangler noget' ved login

Hvis du har glemt din adgangskode eller brugernavn
Hvis du ikke kender dit Unilogin brugernavn kan du finde hjælp i
denne artikel til hvordan du kan finde det.
For elever/studerende

Eller skriv til os

Du har tre forskellige muligheder for at få dit Unilogin brugernavn

Din lærer kan hjælpe dig
Din lærer kan hjælpe med at udlevere dit brugernavn- og din adgangskode, hvis du heller ikke kender
denne - til dig.
Fortæl din lærer, at du har brug for hjælp.

Få dit brugernavn med NemID
Hvis du har NemID kan du også hjælpe dig selv
1. Tilgå en hjemmeside hvor du skal logge ind med Unilogin - f.eks. mitunilogin.dk
2. Klik på 'Få mit eller mit barns brugernavn' i login billedet

3. Klik på knappen 'Brug NemID' og log ind med dine NemID oplysninger.
4. Dit Unilogin brugernavn vil fremgå af siden

Dine forældre kan hjælpe dig
Dine forældre kan hjælpe dig, ved at bruge deres NemID.
Fremgangsmåden er samme som ovenstående, hvor elever/studerende kan bruge deres eget
NemID. Når du som forælder bruger dit NemID vil både dit og dit barns brugernavn blive vist

For medarbejdere

Hvis du som medarbejder ikke kender dit Unilogin brugernavn, kan du få dette ved at bruge NemID

Sådan finder du dit eget brugernavn med NemID
1. Tilgå en hjemmeside hvor du skal logge ind med Unilogin - f.eks. mitunilogin.dk
2. Klik på 'Få mit eller mit barns brugernavn' i login billedet

3. Klik på knappen 'Brug NemID' og log ind med dine NemID oplysninger.
4. Dit Unilogin brugernavn vil fremgå af siden

Hjælp med at finde elev/studerendes brugernavn
Som medarbejder kan du også hjælpe med at finde elevers/studerendes brugernavne
Det kan du gøre i værktøjet Elevadgang.
Se vejledninger til elevadgang for at få hjælp hertil.

For forældre
Få dit brugernavn med NemID
1. Tilgå en hjemmeside hvor du skal logge ind med Unilogin - f.eks. mitunilogin.dk
2. Klik på 'Få mit eller mit barns brugernavn' i login billedet

3. Klik på knappen 'Brug NemID' og log ind med dine NemID oplysninger.
4. Dit eget, samt dine børns Unilogin brugernavne vil fremgå af siden.

Hjælp en elev med at få en ny adgangskode
Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via
elevadgang.unilogin.dk.
Som lærer forudsætter det, at du har rollen lærer samt, at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt H
vordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?

Sådan gør du | Trin-for-trin

1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
a. Klik på den blå Log på-knap, hvis du er lærer
b. Klik på den grå Log på som brugeradministrator-knap, hvis du er
brugeradministrator
2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
3. Tryk på knappen Giv ny adgangskode
Eleven har herefter 5 minutter til indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor
man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil da modtage en ny adgangskode.

Se alle vejledninger til Elevadgang

Hvis du har problemer med at logge ind
Som bruger kan du opleve, at blive nægtet adgang til en eller flere tjenester. Du kan for eksempel blive
mødt af beskeden "Ingen adgang", når du forsøger at logge ind.

Årsagen til problemet kan være

1. Dit brugernavn eller adgangskode er forkert
2. Du ikke har rettighed/adgang til den tjeneste, du forsøger at logge ind på

Løsning
Fejlbeskeden ved login indikerer, hvad der er problemet.
1. Hvis du får besked om, at dit brugernavn eller din adgangskode er forkert, kan du finde hjælp
ved at følge denne vejledning. Er du elev, kan dine forældre eller din lærer hjælpe dig.
2. Får du besked om, at der ikke er adgang til den tjeneste, du forsøger at tilgå, skal du rette
henvendelse til skolen, eller til supporten for den eller de tjenester, som der ikke er adgang
til. I disse tilfælde kan Styrelsen for It og Læring desværre ikke være behjælpelig.

Ofte stillede spørgsmål
Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?
Der vises ingen elever, når jeg er logget ind på elevadgang.unilogin.dk
Hvordan giver jeg en elev en ny adgangskode?
Hvor finder man et Unilogin brugerid på en elev?
Jeg får ikke adgang med Unilogin. Hvad er årsagen?
Hvordan får jeg mit Unilogin som medarbejder?
Hvordan kan jeg skifte adgangskoden til mit Unilogin?

