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UNI-Login til forældre 
Fra februar 2018 kan forældre kun logge på ForældreIntra med UNI-Login. Det nye UNI-Login giver dig ét 
login til skolens digitale løsninger, så du får samme login til både ForældreIntra og MinUddannelse. 
Samtidig får du adgang til MinUddannelse uden NemID. Du skal aktivere dit UNI-Login senest DD-MM-
ÅR.    

Alle forældre i folkeskolerne i Aarhus Kommune får nu et UNI-Login. Det er et digitalt ID for børn, unge, 
ansatte og forældre, som giver adgang til digitale løsninger og online læremidler i folkeskolen. Det skal du 
bruge, når du skal se informationer fra skolen om dit barn.  

Det nye UNI-Login giver dig:  

• Ét login til ForældreIntra og MinUddannelse 
• Adgang til MInUddannelse uden NemID – direkte fra ForældreIntra via ’Planer’ eller via 

minuddannelse.dk 
• Samme login på alle skoler i Aarhus Kommune, hvor du er forælder 

Sådan får du dit UNI-Login 
Du skal selv aktivere dit UNI-Login, som består af et brugernavn og en adgangskode. Du skal bruge dit 
NemID, når du aktiverer dit UNI-Login første gang eller hvis du glemmer dit UNI-Login brugernavn eller 
adgangskode.  
  
• Gå til skolens hjemmeside og klik på ForældreIntra 
• Klik på ”Brug UNI-Login” 
• Klik på ”Glemt brugernavn eller adgangskode” 
• Klik på ”Log ind med NemID 
• Log ind med dit NemID 
• Skriv dit nye UNI-Login brugernavn ned og lav en ny adgangskode, du kan huske 
• Klik på OK 
  
Når du skal på ForældreIntra med UNI-Login 
Der er forskel på, hvornår du skal bruge dit UNI-Login. På ForældreIntra via skolens hjemmeside skal du 
altid logge ind med UNI-Login. Du kan ikke bruge det almindelige login til ForældreIntra fra DD-MM-ÅR.  

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

UNI-Login til forældre er en del af noget større 
UNI-Login til forældre er også første skridt på vejen til Aula, som erstatter ForældreIntra fra skoleårets start 
2019/2020. UNI-Login udgør en del af den fælles infrastruktur i det nationale brugerportalsinitiativ, der skal 
understøtte folkeskolereformen digitalt med en læringsplatform og en ny samarbejdsplatform.  

Læs mere om UNI-Login og se vejledningen på aarhus.dk/uni-login.  

 

http://aarhus.dk/uni-login

