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Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af 
Brugerportalsinitiativet. 
 
itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at etablere UNI-login adgang for forældre i 
SkoleIntra.  Formålet er at forældrene skal kunne bruge det samme login til alle de services 
der anvendes i forbindelse med skolerne.  
 
Det giver i SkoleIntra bl.a følgende fordele  

● at forældre der har børn på flere skoler kun vil have et brugernavn og password, 
● at lærere der samtidigt er forældre kun har behov for deres UNI-Login 
● at vi i forhold til kommunikation med andre programmer har et unikt brugernavn. 

 
Vi har udviklet alle de funktioner i SkoleIntra, der skal til for at løsningen kan aktiveres, men 
det har vist sig, at STIL i det nye format har valgt at udelade en række meget væsentlige 
oplysninger på nogle forældre og elever.  
 
STIL arbejder i samarbejde med KL på at lave en ny version af eksporten, hvor SkoleIntra 
igen kan få alle oplysninger om samtlige brugere. STIL forventer at dette vil ske inden 1. 
april. 2017. 
 
Indtil da fortsætter vi med at bruge den gamle import og har derfor måtte disable skolernes 
mulighed for at vælge at lade forældrene bruge UNI-login.  
 
De ændringer der er beskrevet i det følgende slår derfor først igennem, når STIL har 
gennemført ændringerne, og vi kan åbne op for at UNI-login kan tilvælges af skolen. 
 
 
UNI-Login til forældre 
 
STIL tildeler automatisk et UNI-Login brugernavn til alle forældre når de administrative 
systemer inden for kort tid begynder at sende data til STIL via en ny service. 
 
I forbindelse med elev og forældre import vil SkoleIntra automatisk kunne få UNI-Login 
brugernavn for forældre og gemme dem i SkoleIntras database. 
 
Normalt vil man importere UNI-Login brugernavnet, men i særlige tilfælde kan det være 
ønskeligt at kunne tilføje eller ændre brugernavnet til UNI-Login i SkoleIntras database. 
Skolen har mulighed for manuelt at ændre oplysningen under Databaser > Forældre > 



Forældre og andre kontaktpersoner .  
 

 
 
 
Indstillinger for login til ForældreIntra  
 
Når nu forældrenes UNI-Login brugernavne bliver importeret til SkoleIntra, så kan man også 
vælge at give forældrene adgang til at logge ind i ForældreIntra ved hjælp af deres 
UNI-Login. Under Admin > ForældreIntra > Login  markerer administrator hvilke logintyper, 
man ønsker at stille til rådighed for forældrene. Man kan vælge en eller flere af følgende: 
 

● Almindeligt login 
● UNI-Login 
● Nem-login 

 



 
 
Indlogningssiden til ForældreIntra vil automatisk indrette sig efter de valg, som administrator 
foretager her. Der vil være en knap med påskriften UNI-Login, hvis skolen tillader denne 
logintype. Klikker man på denne knap, vises følgende indlogningsside til UNI-Login: 
 

 
 
Når en forælder vil benytte UNI-Login for første gang, skal vedkommende klikke på linket 
“Glemt brugernavn eller adgangskode”. Herefter kommer man til denne side, hvor man skal 
indtaste sit NemID for at få udleveret UNI-Login brugernavn og vælge en adgangskode. 
 



 
 
Det er kun ved første login med UNI-Login, at forældre skal benytte NemID. Herefter kan 
UNI-Login benyttes på samme måde, som det kendes fra PersonaleIntra og ElevIntra. 
 
 
UNI-Login til skolebestyrelsens redigeringsdel 
 
Forældrerepræsentanter i skolebestyrelen tilgår normalt skolebestyrelsens redigeringsdel fra 
ForældreIntra, og derved undgår de at skulle logge ind igen. Det samme gælder elev- og 
medarbejderpræsentanter, der kan tilgå skolebestyrelsens sider fra henholdsvis ElevIntra og 
PersonaleIntra. For eksterne medlemmer af skolebestyrelsen, som ikke har børn på skolen, 
er denne mulighed ikke tilstede, da de ikke har adgang til ForældreIntra. Eksterne 
medlemmer må benytte en særskilt indlogningsside, som findes på adressen 
http://<domnænenavn>/infoweb/sb.asp. 
 
Denne indlogningsside er redesignet, og der er tilføjet mulighed for at logge ind med 
UNI-Login. Det er naturligvis en forudsætning for at kunne benytte UNI-Login, at 
medlemmets UNI-Login brugernavn er registreret i SkoleIntra. 
 



 
 
Når man opretter nye forældre-, elev- eller medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen 
under Databaser > Skolebestyrelsen > Medlemmer af skolebestyrelsen , overføres de 
pågældendes UNI-Login brugernavn automatisk til skolebestyrelsens database. For 
eksisterende medlemmer er der mulighed for at indtaste UNI-Login brugernavn menuelt.  
 
Medlemmer, som ikke har et UNI-Login, eller hvis UNI-Login brugernavn ikke er lagt ind i 
SkoleIntra, skal benytte amlindeligt login. 
 
 
Oprydning i hemmelige telefonnumre 
 
Ved en fejl i importen fra KMD blev alle nye forældres telefonnumre i en periode markeret 
som hemmelige i SkoleIntras database. Denne fejl bliver ikke automatisk rettet ved de 
efterfølgende importer på grund af princippet om, at SkoleIntra ikke svækker beskyttelsen 
ved import. Derfor er man nødt til at ophæve fejlagtig beskyttelse af telefonnumre manuelt 
under Databaser > Forældre > Forældre og andre kontaktpersoner .  
 
For at hjælpe skolerne med at få ryddet op i de hemmelige telefonnumre, får man nu 
mulighed for at få dannet en liste over forældre, som har hemmeligt nummer i SkoleIntra, 
men ikke i de data, der kommer fra KMD. Listen vises, hvis man klikker på linket “Vis 
telefonnumre der kun er sat til hemmelige i SkoleIntra”. Linket vises kun, hvis skolen 
importerer elevdata fra KMD Educa Elev.  
 



 
 
Her er et eksempel på en liste over hemmelige telefonnumre: 
 

 
 
Det er op til skolen at ændre evt. fejlagtige registreringer af hemmeligt nummer manuelt i 
forældredatabasen under Databaser > Forældre > Forældre og andre kontaktpersoner . 
 
 
 
Direkte link til kalenderen i Nyt Skoleintra 
 
Der findes nu et link under Koordination > Kalender, der leder direkte over til den nye version 
af kalenderen i Nyt Skoleintra. 
 



 
 
Det er intentionen, at der i en kommende version også skal være et link i Nyt Skoleintra, som 
linker direkte til den gamle kalender i Klassisk Skoleintra uden fornyet login. 
 
 
Sporingskoden til Google Analytics skal starte med UA 
 
Under Admin > Tilpasning > Google Analytics kan man indskrive en sporingskode fra 
Google Analytics. Denne kode skal nu starte med bogstaverne UA for at kunne blive 
godkendt. 


