
Sådan får du adgang til de digitale løsninger med UNI-login (overskrift -  Indledende tekst) 

UNI-Login til forældre er et digitalt ID, som giver dig adgang til skolens digitale løsninger. 

Når du er forælder til et barn i Faxe Kommunes skoler, skal du bruge UNI-Login for at få adgang til en række 
af skolens digitale løsninger: 

ForældreIntra 

MinUddannelse 

Tabulex SFO, hvis dit barns skole bruger løsningen 

 

Sådan får du dit UNI-login, et brugernavn eller en ny kode (under overskrift- afsnitsdeling) 

Følg vejledningen hvis du skal aktivere dit UNI-Login eller hvis du har glemt dit brugernavn eller kode.  

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. Du skal også bruge dit NemID, hvis du 
glemmer dit brugernavn eller kode.  

•Gå til skolens hjemmeside og klik på ForældreIntra 

•Følg vejledning herunder (Vejledning er vedhæftet) 

•Husk at notere dit nye UNI-Login brugernavn 

 

Hvornår skal du bruge dit UNI-login (under overskrift- afsnitsdeling) 

ForældreIntra 

Der er forskel på, hvornår du skal bruge dit UNI-Login.  

ForældreIntra appen 

•I appen skal du kun logge ind med dit UNI-Login første gang. Her vælger du en 4-cifret kode, som du 
fremover skal bruge til at logge ind. Efter det skal du kun bruge dit UNI-Login, hvis du mister forbindelsen til 
skolen i app'en. 

Via skolens hjemmeside 

•På skolens hjemmeside skal du altid logge ind med UNI-Login. 

 

MinUddannelse 



•På minuddannelse.dk kan du logge ind med dit UNI-Login eller NemID. 

•Du kan også gå direkte til MinUddannelse fra ForældreIntra via ’Planer’ i menuen. 

Tabulex SFO 

•Nogle skoler bruger Tabulex SFO som komme-gå-løsning i SFO'en. Hvis dit barns skole bruger Tabulex SFO, 
kan du bruge UNI-Login til at logge på løsningen. 

•På sfoweb.dk kan du logge ind med dit UNI-Login, Tabulex Login eller NemID. 

 

Oplever du problemer med dit UNI-login? (under overskrift- afsnitsdeling) 

Kontakt dit barns skole, hvis du oplever problemer med UNI-Login. 

Husk: Du kan selv få et nyt brugernavn eller ny kode, hvis du har glemt det. Følg vejledningen herunder, 
som du også fulgte første gang, du aktiverede dit UNI-Login. 

 

Læs mere om UNI-login (under overskrift- afsnitsdeling) 

UNI-Login er et digitalt ID for børn, unge, forældre og ansatte på skoler og institutioner. Det giver adgang til 
nationale tjenester og pædagogiske tjenester, som for eksempel digitale læremidler. 

UNI-Login til forældre er en del af Brugerportalsinitiativet, et nationalt initiativ fra KL, som giver os 
samarbejdsplatformen (Aula) og en læringsplatform. I Faxe Kommune hedder læringsplatformen 
MinUddannelse. Link - https://www.minuddannelse.net/Home/Forside/#ATHS 

Læs mere om UNI-Login til forældre hos Styrelsen for It og Læring. Link - https://www.stil.dk/it-og-
laering/brugerportalinitiativet/uni-login-til-foraeldre 


