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Ændring af barnets Unilogin:
Der findes, desværre, 2 unilogin typer for hvert barn og medarbejder og dette skaber en del forvirring for alle.
Den ene Unilogin styrer adgang til kommunes ressourcer f.eks. login til Chromebook og Google Drev/G Suite. Og det er typisk denne Unilogin, hvor der opstår en del forvirring.
Den anden Unilogin, som vi har valgt at kalde “Standard” Unilogin, er den, som især hos elever fra 0. - 3.
klasser fremstår med piktogrammer, når man forsøger at logge ind. Dette er fint nok, men der er flere af vores
systemer, som ikke kan håndtere piktrogramer.
Vi anbefaler derfor, at man ændrer sine koder i begge Unilogin så man har én kode til begge.

Ændring af “Standard Unilogin”:
-

Gå ind på https://mit.uni-login.dk
Skriv dit Unilogin
Tryk på "Få en ny adgangskode"
Tryk på "Glemt adgangsode"" (eller skift adgangskode, hvis du mener du kan huske din
oprindelige kode).
Ændre adgangskode ved at bruge NemId (elever under 15 eller uden NemID skal have hjælp fra
forældrene i så fald).

Ændring af Egedal Unilogin
-

Log ind på www.kodeskift.easyiq.dk/
Tryk på “Log ind med f.eks. NemId”
Rul ned og tryk på "Egedal kommune" .
Skriv dit Unilogin
Vælg enten:
- Sæt flueben i “Skift adgangskode”, hvis man kender koden.
- Tryk på “Glemt adgangskode” , hvis man har glemt koden.
- Det vil være en god ide at sørge for at lave samme kode både i “Standard” Unilogin og
“Egedal Unilogin”.

Elevlogin på AULA, Meebook, Chromebook og andre
Unilogin tjenester
Gælder især for mellemtrinnets og udskolings elever:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSKLgj1scA_TKNBOnhJaZsLqRFBBFI-FvlhFAlhTmRGMIq52
1CqVL_ItISdsoTy7PA5doi_J0BHaYap/pub

Problemer med at logge ind med Unilogin
Har elever problemer med Unilogin kan der kontakter Carsten Noe, IT Tekniker:
Bækkegårdsskolen

Mandag

Lærkeskolen

Onsdag og fredag

Stengårdsskolen

Torsdag

Veksø skole

Tirsdag til kl. 13:00

Alternativt kan man skrive i AULA til Carsten Noe og Franz Igwebuike

Oprettelse af forældre Unilogin
Først og fremmest skal man være opmærksom på, at der kan være lidt forskel i hvordan AULA appen fungerer
og AULA på en computer.
I har forhåbentlig været i stand til at logge ind med NemId. Det er dog også vigtigt, at man som forældre får en
UniLogin brugernavn da dette er koblingen mellem forældre og barn i Meebook.
Kort vejledning til dette (hvis man ikke har gjort det før):
●
●
●
●
●
●
●

Gå ind på www.meebook.com
Tryk på "Log ind"
Tryk på "Forældre login"
Tryk på "Jeg kender ikke mit brugernavn" (I skal ikke tryk på "Log ind med f.eks. NemId)
Tryk på "Brug NemID" (nu skal man brug NemID). Følg trinene der.
Noter dit brugernavn på næste skærmbillede.
Lav en kode.

Når man har sit Unibrugernavn kan dette gemmes til brug på et senere tidspunkt.

AULA:
I AULA og "Kalender", ser man sit barns skema/kalender. Her ligger der også et widget/link til Meebook
ugeplaner og årsplaner.
I appen, ligger widgets dog lidt forskelligt. Man skal derfor enten kigge i "Overblik". Øverst i "Overblik" og
"Kalender" er der forskellige faner man kan bladre igennem. Her vil der ligge forskellige widgets.

MEEBOOK - Ugeplaner, elevplaner og årsplaner
På en computer ligger Meebook widgets under "Kalender".
Vejledning til Meebook: https://learn.meebook.com/elever-og-foraeldre-1
Har man flere børn, kan det nogle gange være fordelagtigt at "vinge" det enkelte barn af og til for at kunne
sortere/filtrere i information.

Har man problemer med at komme fra AULA til Meebook kan det skyldes:
-

-

Man ikke har logget på Meebook med Unilogin første gang - Bemærk, det skal være Unilogin og ikke
NemID. Ellers følg denne vejledning Oprettelse af forældre Unilogin
Forsøger man at logge ind på Meebook med unilogin og får en fejlbesked som “Der kan ikke knyttes
….” kan det skyldes:
- Man ikke er registreret i skolens administrative system (TEA), som havende forældremyndighed
til barnet.
- Denne information kommer direkte fra CPR - registreret. Det er dog sådan, at vi jævnligt
oplever, at denne information ikke er opdateret, og der dermed er forældre, som ikke
står som havende forældremyndighed til barnet.
- Kontakt da skoleafdelingens kontor.
Øvrige fejl ved forsøg på at komme fra AULA til Meebook, kontakt Franz Igwebuike i AULA.

KONTAKTBOG
AULA har ikke samme kontaktbogsfunktion, som nogle af jer kender fra Forældreintra. Der er oprettet såkaldte
Fælles postkasser for hver klasse med navngivningen “Kontaktbog_KLASSEBETEGNELSE_SKOLEÅR
(SKOLE)”. Når man skriver til en Fælles postkasse/kontaktbog, så er det kun klassens undervisere, som
modtager beskeden.
For det fleste forældres vedkommende, så vil man have modtaget en besked fra fælles
postkassen/kontaktbogen, I bedes skrive i denne tråd.
I kan med fordel trykke på stjerneikonet. Derefter kan I filtrere i jeres beskeder og vende tilbage til denne
besked.

SYGMELDING af ens barn:
Der er et widget til sygemelding af ens barn. Det hedder "Fravær - forældreindberetning". Her kan man
sygemelde sit barn på dagen. Og efter kl. 18, kan man sygemelde barnet til dagen efter.

