Kære forældre
Alle forældre i Guldborgsund Kommunes folkeskoler skal have et Uni-login.
Uni-login består af et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge når du logger ind på
Forældreintra og på den nye læringsplatform Meebook.
Uni-login har følgende fordele:
•
•
•

Uni-login er knyttet til dit cpr-nr.
Du har kun ét login også selvom du har børn på flere skoler.
Du kan selv nulstille dit Uni-login, hvis du glemmer dit brugernavn eller kode.

Du skal selv oprette dit Uni-login. Det er ikke så svært, og du kan følge vejledningerne på næste
side. Husk derfor at notere dit brugernavn i pkt. 4 i oprettelsen!!
Du skal bruge dit NemID første gang du anvender Uni-login og ellers kun hvis du glemmer dit
brugernavn eller kode.
Når du har oprettet dit Uni-login skal du bruge det fremover til at få adgang til Forældreintra.
Dit Uni-login giver også adgang til den nye læringsplatform Meebook. Her vil du kunne følge med i
dit barns skolegang. Det vil være forskelligt fra klasse til klasse, hvornår der er årsplaner, forløb og
elevplaner tilgængelige. Se vejledning for at komme på Meebook på næste side nederst.

Hvis du som forælder har problemer med at oprette dit Uni-login, og du har brugt vejledningen på
næste side, så skal du henvende dig til dit barns skole. Husk at medbringe dit NemID.
Med venlig hilsen
Bitten Maria Bendtsen
Konsulent i Center for Børn og Læring

Hvad er en læringsplatform?
•

En læringsplatform er et digitalt værktøj, hvor eleverne arbejder
med forløb og opgaver.

•

I Guldborgsund hedder læringsplatformen Meebook.

•

Du kan som forældre også bruge Meebook og følge med i dit barns
skolegang.

•

Alle årsplaner vil ligge i Meebook. De vil være dynamiske og kan
forandre sig i løbet af skoleåret.

•

Undervisningsforløb og opgaver kan findes i Meebook. Omfanget vil
være forskelligt afhængig af klassetrin, fag mm.

•

Elevplaner vil også komme til at ligge i Meebook, men først på et
senere tidspunkt.

•

Al øvrig kommunikation vil fortsat foregå på intra.

Vejledning til oprettelse af Uni-login til forældre
Link til videovejledning: www.guldborgsund.dk/unilogin

Vejledning:
- Du går ind på forældreintra som du plejer.
- Klikker derefter på boksen ”Brug Uni-login”
- Følg trin 1 - 4

Vejledning forældre på Meebook for første gang
Link til videovejledning: www.guldborgsund.dk/meebook

