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UNI-LOGIN
• ForældeIntra
• MinUddannelse
• Tabulex SFO

hvis dit barns skole bruger løsningen

• Aula

som erstatter ForældreIntra fra 2019/2020

Du skal selv aktivere dit UNI-Login.
Glemmer du dit brugernavn eller din kode, kan du
selv få et nyt brugernavn eller ny kode på samme
måde.
Oplever du problemer med UNI-Login?
Så skal du kontakte dit barns skole

UNI-Login er første skridt på vejen mod Aula og endnu bedre beskyttelse af dit barns data.
Aula er en kommunikationsplatform, som erstatter ForældreIntra fra 2019/20.

UDGIVET AF HRK, BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE / NOVEMBER 2017

– giver dig adgang til skolens digitale løsninger

FORÆLDREINTRA
– via app
Første gang skal du logge ind med dit UNI-Login.
Herefter vælger du en 4-cifret kode, som du
fremover bruger til at logge ind.
Bruger du allerede appen, skal du gøre, som du plejer.
Du skal kun bruge dit UNI-Login i appen, hvis du mister forbindelsen til skolen.
Appen findes til iPhone, iPad og Android.
Her kan du ændre appens indstillinger.
Vælg oversigt over dine børn eller det enkelte barn.
Gør sektionen mindre ved at skubbe den opad.

Gå til påmindelser, beskeder eller ugeplaner.
Her kan du gå til ForældreIntras hjemmeside,
hvor du har adgang til flere funktioner

Appen hedder
ForældreIntra og kan
downloades i App Store
og Google Play.

FORÆLDREINTRA
– via skolens hjemmeside
Hvis du ikke har mulighed for at hente appen, kan
du logge ind i ForældreIntra via skolens hjemmeside.
På hjemmesiden skal du altid bruge dit UNI-Login
Gå til skolens hjemmeside og klik på ForældreIntra
Vælg:

Brug UNI–LOGIN

PÅ SMARTPHONE SER MENUEN UD SOM HER

Menuen giver adgang til ugeplaner, kontaktbog,
skema og nyheder m.m.
Læs og skriv beskeder til og fra skolens
medarbejdere, ledelse, elever og forældre.
Find kontaktoplysninger på skolens medarbejdere og på forældre med børn i elevens klasse
eller hold.
Her kan du vælge mellem dine børns sider, hvis
du har flere børn.
Menupunktet Indstillinger finder du under dit
barns navn. Her kan du bl.a. tilmelde dig en daglig mail, så du får besked, når der er nyt.

SÅDAN FÅR DU DIT UNI-LOGIN
– husk dit NemID første gang
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På hjemmesiden skal du altid bruge dit UNI-Login.
Gå til skolens hjemmeside og klik på ForældreIntra.
Første gang du bruger appen, skal du også bruge dit UNI-Login.
Vælg:
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Brug UNI–LOGIN

I UNI•loginbillede skal du klikke på
“Glemt brugernavn eller adgangskode”
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Vælg “Log på med NemID”
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Log på med dit NemID
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Skriv dit nye brugernavn ned
Lav en adgangskode, du kan huske
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MINUDDANNELSE
– få indblik i dit barns læring
DU KAN SE DIT BARNS FRAVÆR OG EVENTUELLE KARAKTERER
I MINUDDANNELSE.
Hvis dit barns lærere bruger MinUddannele i den daglige undervisning,
vil du desuden direkte kunne følge med i, hvad dit barn arbejder med i skolen.

DU KAN FÅ ADGANG TIL MINUDDANNELSE:
• Fra ForældreIntra – under Planer
• På MinUddannelse.dk – login med UNI-Login
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