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1. Adgangskoder 
 
Der er to login-muligheder med samme brugernavn, men med forskellige koder: 
 

1) VUC Djursland/UMS-login 
 

Du har fået en sms med brugernavn og adgangskode. 
 
Hvis du glemmer brugernavn og adgangskode, kan du altid sende en SMS med teksten 
kodeord til 2066 3162 og få brugernavn og adgangskode på SMS. 
 
Bruges til Teams, skolens computere, kopimaskine og trådløse netværk. 
 

2) UNI-login 
 
På https://mit.uni-login.dk kan du ved at anvende dit NemID få din adgangskode ved at 
indtaste brugernavn og derefter vælge ”Glemt adgangskode”. 
 
Bruges til Ludus Web og alle digitale tjenester, som skolen abonnerer på (Systime, ordbøger 
osv.) Kan også bruges til Teams.  

 
 
2. Skolens trådløse netværk 
 
Vælg netværket Kursist_net.  
 
Brug dit VUC Djursland/UMS-login. 
 
 
3. Ludus Web 
 
Ludus Web kan tilgås her: https://ludusweb.vucdjursland.dk/ui/main  
 
Brug dit UNI-login. 
 
På Ludus Web kan du se dit skema, aflysninger, fravær, lektier og afleveringer. 

https://mit.uni-login.dk/
https://ludusweb.vucdjursland.dk/ui/main
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4. Teams 
 
Findes i to versioner:  
 

1) Som app, som kan hentes her til Windows-computere: 
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426&lm=deeplink&lmsrc=groupcha
tmarketingpageweb&cmpid=directdownloadwin64 og i App Store til Apple-
computere. Den findes også til smarttelefoner. 
 

2) I browser: https://teams.microsoft.com/ 
 

Både VUC Djursland/UMS-login og UNI-login kan bruges. Men brug din skolemail 
brugernavn@vucdjursland.dk som brugernavn. 
 
Du er tilknyttet teamet Kursistinfo, hvor skolens kontor giver vigtige informationer til alle kursister. 
 
Du er også tilknyttet et team til hvert af de hold/fag, du følger, fx G21dahA1. Her kan lærer og 
kursister deltage i online møder, dele filer og meget mere. Der er også adgang til den digitale 
notesbog OneNote. Det er en god idé at hente appen OneNote. Den kan hentes her til Windows-
computere: https://www.onenote.com/download og i App Store til Apple-computere. Den findes 
også til smarttelefoner.  
 
 
5. Officepakken 
 
Som kursist på VUC Djursland kan du gratis hente Office-pakken her: http://office.com. Vælg ”Log 
på”. Både VUC Djursland/UMS-login og UNI-login kan bruges. Men brug din skolemail 
brugernavn@vucdjursland.dk som brugernavn. Når du er logget ind på siden, kan du i øverste højre 
hjørne trykke på Installer Office.  
 
Efter installationen skal du aktivere Office-pakken ved fx at starte Word og logge på med enten VUC 
Djursland/UMS-login eller UNI-login. Men brug din skolemail brugernavn@vucdjursland.dk som 
brugernavn.  
 
 
6. Hjælp 
 
Hvis du har brug for hjælp til ovenstående, kan du skrive til vores it-mand Ibrahim på mail: 
ig@vucdjursland.dk eller SMS: 2489 8861. 
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