Opdatering af UNI-login
Kære elever, forældre og medarbejdere på Ådalskolen
Den 18. februar 2020 bliver UNI-login opdateret. Det nye UNI-login bliver mere sikkert, og kommer
til at leve op til de nye regler om beskyttelse af personlige oplysninger. Det betyder også, at
adgangskoderne til vores lokale wi-fi ikke længere ændres automatisk, når vi ændrer vores
adgangskode til UNI-login.
For elever, forældre og medarbejdere som brugere betyder det, at I i løbet af 30 dage efter d. 18.
februar, vil blive bedt om at ændre jeres adgangskode. For elever vil kravene til adgangskoden
være forskellige afhængigt af klassetrin. De yngste elevers adgangskode kommer til at bestå af en
billedserie.
Det nye UNI-login kommer også til at betyde, at lærerne og administrationen på skolen ikke
længere kan ændre elevernes adgangskoder og udskrive klasselister med adgangskoder. Til
gengæld kommer både forældre og lærere til at kunne nulstille deres børns/elevers adgangskode,
så eleverne kan få en ny, hvis de glemmer den gamle. Forældre, lærere og elever, der er gamle
nok til at have personligt NemID, vil med dette også kunne nulstille deres egen adgangskode.
Vejledninger på pdf og video findes på link ‘sene herunder.
Den adgangskode, som eleverne og personalet bruger for at logge på Ådalskolens lokale wi-fi, vil
ikke ændre sig sammen med adgangskoden til det nye UNI-login. Adgangskoden til Ådalskolens
wi-fi vil blive ved med at være den samme, som man havde til det gamle UNI-login.
Vi vil stadig skulle bruge vores Bruger-id til UNI-login for at kunne logge på Ådalskolens lokale
wi-fi, men adgangskoderne bliver altså forskellige, medmindre man selv vælger den samme
adgangskode til UNI-login og til Ådalskolens wi-fi.
Betina i administrationen og Knud vil om nødvendigt kunne hjælpe med at nulstille elevers og
personales adgangskoder til vores lokale wi-fi.
Se mere information på viden.stil.dk og på links til pdf og videoer herunder.
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