
Alternativ model 
Skolen kan aktivere UNI-Login og forbindelsen til MinUddannelse på samme tid. Det kan for eksempel gøres sådan: 

  Aktiviteter Fælles materialer 

  Skoleledelsen udarbejder en plan for processen • Mit Digitale Børn og Unge 
digitale.mitbu.dk/uni-login – under 
’Kom godt i gang 

Onsdag  03.01.2018 Skoleledelsen informerer medarbejderne om UNI-Login 
til forældre og processen 

• Kernefortælling  

• Medarbejderpræsentation 

• FAQ 

Mandag 08.01.2018 Skolen: 

• Fortæller forældrene om hvad der skal ske via 
ForældreIntra 

• Skabeloner til opslag på 
ForældreIntra og forældrebrev 

• Grafikpakke 

Mandag  15.01.2018 Skolen: 

• Påminder forældrene om hvad der skal ske via 
ForældreIntra og andre relevante kanaler, som 
eksempelvis Facebook 

• Deler den nye ForældreIntra pjece og evt. 
forældrebrev ud til forældrene 

• Hænger fælles kampagneplakater op på skolen 

• Informerer via infoskærme og evt. 
skoleblad/nyhedsbrev 

• Giv evt. klasselærerne besked, så de også kan 
informere 

• Skabeloner til opslag på 
ForældreIntra og forældrebrev 

• Grafikpakke 

• Plakater 

• Artikel om UNI-Login til forældre 

• Videovejledning – Sådan får du dit 
UNI-Login 

Mandag 22.01.2018 Skolen:  

• Sender besked via beskedsystemet i 
ForældreIntra til alle forældre om at UNI-Login 
aktiveres i morgen tirsdag 

• Skabelon til besked 

• Videovejledning – Sådan får du dit 
UNI-Login 

Tirsdag 23.01.2018 Skolen:  

• Aktiverer UNI-Login for forældre i SkoleIntra 

• Lukker for det almindelige login 

• Åbner forbindelsen til MinUddannelse  

• Informerer forældrene om at de nu kun kan 
logge på ForældreIntra med UNI-Login 

• Skabelon til besked 

• Vejledning til aktivering af UNI-Login i 
SkoleIntra  

• Vejledning: Deaktivering af 
almindeligt login 

• Vejledning: Aktivering af forbindelsen 
til MinUddannelse 

Fredag  26.01.2018 Skolen:  

• Tjekker hvor mange forældre der bruger UNI-
Login til at logge på ForældreIntra (link til 
vejledning)  

• Sender besked via mail eller sms til de forældre 
som stadig mangler at aktivere deres UNI-Login 
– overvej endnu mere direkte kontakt, for 
eksempel et telefonopkald. 

• Giv evt. klasselærerne besked, så de også kan 
følge op 

• Vejledning til tjek af aktivering 

• Skabelon til besked 
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