Sjælsøskolen
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Kære forældre
Alle forældre i Rudersdal Kommunes folkeskoler skal have et UNI-Login,
når man fremover logger på ForældreIntra og på den nye
læringsplatform Meebook.
Når du i fremtiden, skal logges på skolens it-systemer, skal du tildeles et
UNI-login brugernavn, der sikrer en nemmere og mere ensartet adgang,
fordi du kun skal bruge det samme login.
Med udgangen af september måned 2018 bliver UNI-login fremover den
eneste måde du kan logge på systemerne.
Hvad er et UNI-login?
 Et UNI-login er et brugernavn, som er knyttet til dit CPR-nummer og
som giver dig adgang til de programmer, som skolen anvender.
 Når du har oprettet et UNI-login kan du nøjes med ét login – også
selvom du har børn på flere forskellige skoler.
 Læs nederst i brevet mere om læringsplatformen Meebook, som UNIlogin også giver adgang til.
Sådan gør du første gang Du skal bruge dit NemID første gang, du anvender UNI-login og ellers
kun, hvis du glemmer dit brugernavn eller kode.
1) Næste gang du logger ind på ForældreIntra, vælg ’Brug UNIlogin’ (også selvom du endnu ikke har et)
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Følg derefter de næste fire trin:

1) Du skal vælge
’Glemt
brugernavn eller
adgangskode’
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2) Vælg ’Log på
med NemID’

3) Brug dit
personlige NemID
til at logge på med

4) Notér dit brugernavn
og indtast en ny
adgangskode.
Den nye kode virker
med det samme.
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Hvis du som forælder har problemer med at oprette dit UNI-login, og har
fulgt vejledningen på næste side, skal du henvende dig til skolen. Husk
at medbringe dit NemID.
Hvad er læringsplatformen Meebook?
 Meebook er en ny læringsplatform, hvor du kan følge dit barns
skolegang og finde årsplaner, undervisningsforløb og elevplaner.
 Det vil være forskelligt fra klasse til klasse, hvornår du kan finde
dokumenterne, da det er dynamisk og kan forandre sig i løbet af
skoleåret.
 Al øvrig kommunikation vil fortsat foregå på ForældreIntra.

Med venlig hilsen
Sjælsøskolen
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