
 

 

UNI-Login til forældre 
Kernefortælling 

Alle forældre på skolerne i Aarhus Kommune får nu et UNI-Login, som giver dem ét login til skolens digitale 
løsninger.  

Det betyder, at forældrene får samme login til både ForældreIntra og MinUddannelse, og at de kan få 
adgang til MinUddannelse uden NemID – direkte fra ForældreIntra eller minuddannelse.dk. Forældre kan 
bruge det samme login på alle skoler, hvor de er forældre. Så skal de kun bruge ét login, selvom de har børn 
på flere skoler. UNI-Login vil også kunne bruges som login på Tabulex SFO fra begyndelsen af 2018 på de 
skoler, som benytter denne løsning. Samtidig er UNI-Login også første skridt på vejen til Aula og en endnu 
bedre beskyttelse af barnets data, når forældrene får adgang til Aula ved skoleårets start 2019/2020 

Hvad skal skolen gøre? 

 Skolen skal aktivere UNI-Login for forældre i SkoleIntra, før skolen sætter en lokal UNI-Login kampagne 
til forældre i gang. En fælles kampagne løber af stablen i uge 3-6, 2018 i Aarhus Kommune 

 Skolen skal aktivere forbindelsen mellem SkoleIntra og MinUddannelse i SkoleIntra senest 9. februar 
2018. 

 Skolen skal deaktivere almindeligt login for forældre i Skole-Intra af sikkerhedsmæssige årsager, før de 
aktiverer forbindelsen mellem SkoleIntra og MinUddannelse.  

Hovedbudskaber 

Til forældrene:  

 Nu får alle forældre et UNI-Login, som giver dem ét login til skolernes digitale løsninger  

 Forældrene får ét login til både ForældreIntra og MinUddannelse 

 Forældre får adgang til MinUddannelse uden NemID – direkte fra ForældreIntra via ’Planer’ eller via 
minuddannelse.dk 

 Forældrene kan bruge det samme login på alle skoler, hvor de er forældre  

 UNI-Login kan også bruges som login på Tabulex SFO fra beg. af 2018, hvis skolen benytter løsningen 

 UNI-Login er også første skridt på vejen til Aula og en endnu bedre beskyttelse af barnets data, når 
forældrene får adgang til Aula ved skoleårets start 2019/2020 

 Forældrene skal selv aktivere deres UNI-Login senest 9. februar 2018 - med mindre skolen vil lukke for 
almindeligt login til ForældreIntra og åbne for forbindelsen til MinUddannelse hurtigere 

 I ForældreIntra appen skal forældrene kun logge ind med deres UNI-Login første gang de bruger appen. 
Herefter skal de vælge en 4-cifret kode, som de fremover bruger til at logge ind. Så skal de kun bruge 
UNI-Login, hvis de mister forbindelsen til skolen i appen. Bruger de allerede appen, så de gøre, som de 
plejer 

 På ForældreIntra via skolens hjemmeside skal de altid logge ind med UNI-Login. De kan ikke længere 
bruge det almindelige login til ForældreIntra 

Til medarbejderne: 

 UNI-Login til forældre betyder, at forældrene senest 9. februar 2018 ikke længere har adgang til 
ForældreIntra med det almindelige login. Derfor igangsætter skolen nu en kampagne for UNI-Login 
målrettet forældrene 

 Når skolen aktiverer UNI-Login til ForældreIntra og lukker for det almindelige login, så kan 
medarbejderne fortsat bruge det almindelige login til SkoleIntra 

 Medarbejdernes UNI-Login er knyttet til deres cpr.nr og de skal også bruge deres UNI-Login til de 
digitale løsninger på skoler, hvor de er forældre 



 

 

Kom godt i gang med UNI-Login til forældrene 
En kommunikationskampagne skal bidrage til, at forældrene aktiverer deres UNI-Login senest 9. februar 
2018. Herefter kan forældre kun få adgang til ForældreIntra med deres UNI-Login, mens medarbejdere 
fortsat kan benytte almindeligt login til SkoleIntra. Kommunikation i Børn og 
Unge understøtter skolens lokale kommunikationskampagne med en drejebog, som beskriver, hvordan I 
kan tilrettelægge kommunikationen, og hvad I skal gøre hvornår og en række kommunikationsmaterialer 
målrettet forældre og medarbejdere. Materialerne er tilgængelige på Mit Digitale Børn og Unge 
digitale.mitbu.dk/uni-login_komgodtigang.  
 
Kampagnen falder i to bølger med en lokal kampagne på skolen og en fælles kampagne i Aarhus Kommune.  
1. Fra uge 50: Lokal kommunikation på skolen via skolens lokale kanaler. Ny ForældreIntra-pjece og 

plakater kommer ud på skolerne i uge 50, mens andre kommunikationsmaterialer er tilgængelige på 

digitale.mitbu.dk/uni-login_komgodtigang fra uge 49. Kommunikation og vejledninger om UNI-Login 

målrettet forældre er også tilgængelig på aarhus.dk/uni-login 

2. Fra januar 2018: Fælles kommunikation via Aarhus Kommunes Facebook, ForældreIntra etc. 

Det giver skolen mulighed for at informere forældrene lokalt, inden den fælles kampagne løber af stablen i 
uge 3-6, 2018. Skolen skal tage stilling til, hvornår den lokale kampagne skal sætte i gang. Det er vigtigt, at 
forældrene har haft tid til at få deres UNI-Login, før skolen lukker for adgang til ForældreIntra med det 
almindelige login. 

En del af programmet Digitale Børn og Unge  

Projektet ’Uni-Login til forældre' er en del af programmet Digitale Børn og Unge, som også har til opgave at 

realisere brugerportalsinitiativet med læringsplatformen MinUddannelse til skolerne og 

samarbejdsplatformen Aula, som erstatter BørneIntra, SkoleIntra og UngiAarhus-Intra fra 2019. UNI-Login 

udgør en del af den fælles infrastruktur i brugerportalsinitiativet. Læs mere om programmet Digitale Børn 

og Unge på Mit Digitale Børn og Unge digitale.mitbu.dk/digitaleboernogunge. 
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