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IT-hjælp for nye studerende på HF & VUC Klar  

Når du er studerende på HF & VUC Klar, skal du bruge to forskellige logins: skolemail og 

unilogin. 

Du har fået en sms fra skolen, hvor du kan se din skolemail og en kode, som du skal 

ændre (du kan ændre den her: https://vs.ums.itcfyn.dk).  

Skriv din skolemail her: 

Kodeordet skal du gemme et andet sted. 

Din skolemail skal du mest bruge til: skolens internet, din skolemail og Canvas. 

Hvis du glemmer dit kodeord til skolemail, kan du sende en sms til: 93704459 med teksten: 

Kodeord 

Hvis du allerede har et Unilogin, så skal du bruge det.  

Hvis du ikke har et Unilogin, så skal du oprette et.  

Start da med gå ind på en hjemmeside, hvor du skal logge på med Unilogin, eksempelvis: 
https://ludusweb.vucklar.dk/ui/main 

Klik på ”Få mit eller mit barns brugernavn” (på det første billede herunder). Du skal bruge 

NemID eller MitID. 

Hvis du har et Unilogin, men har glemt din kode, så skriv dit brugernavn og klik på ”næste”. 

Klik derefter på ”Få en ny adgangskode”. Du skal bruge NemID eller MitID. 

 

 

 

Skriv dit Unilogin her:  

Dit Unilogin skal du mest bruge til: Ludus, Systime (din e-bog) og andre portaler. 

https://vs.ums.itcfyn.dk/
https://ludusweb.vucklar.dk/ui/main
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Når du har styr på skolemail og unilogin, skal du logge på skolens internet og finde 

internetsiderne nedenfor og gemme dem i din internetbrowser.  

 

 Webside Hvor hentes / findes det 
Handling 

Login med OK 

1 
Skolens 
internet 

På symbolet på 
din pc  
skal du logge på 
SKOLENET 

Log på skolens internet 

skolemail  

2 

Office 
(word, 
excel, 
mail) 

https://www.office.com 

Hent officepakkens 

programmer skolemail  

<abcd1234>@edu.vucklar.dk  
 

3 
Systime 
(din bog) 

systime.dk 
Opret dig som bruger 

Opret bruger med unilogin  

4 Skolemail https://www.office.com 
Kig dig omkring 

skolemail  

5 Canvas 
https://vucklar.instructur
e.com/ 

Få styr på dine ”fag” 
skolemail  

6 
Ludus 
(dit 
skema) 

https://ludusweb.vucklar
.dk/ui/main 

Find dit skema 
unilogin  

7 
Printe på 
skolen 

http:\\papercut.itcfyn.d
k:9191  

Sæt din pc op til at 
kunne printe 

skolemail  

 

Når du studerer hos os, kan du på hjemmesiden www.office.com gratis downloade 

officepakken (Word, Excel, PowerPoint, Teams og OneNote). 

 

https://www.office.com/
https://o365itcfyn-my.sharepoint.com/personal/nl_vucklar_dk/Documents/Skrivebord/IT-vejledninger%20NL/systime.dk
https://www.office.com/
https://vucklar.instructure.com/
https://vucklar.instructure.com/
https://ludusweb.vucklar.dk/ui/main
https://ludusweb.vucklar.dk/ui/main
http://papercut.itcfyn.dk:9191/
http://papercut.itcfyn.dk:9191/

