
Kære netkursist, 

For at komme i gang med din undervisning, skal du logge ind på følgende måde.  

Du skal starte med at åbne vores hjemmeside som er Holstebro-vuc.dk 

 

 

Herfra skal du vælge ”VUC Platform (UMS)” som føre dig til nedenfor viste side. Her skal du logge ind med 

dit unilogin samt din kode.  

 



Når du logger ind skulle du gerne blive modtaget af siden vist nedenfor. Møder du i stedet for en ”BUG” så 

klik på det grønne UMS ikon i toppen af siden. Er du første gangs bruger, vil du blive mødt af en velkomst, 

du er velkommen til at læse denne nu, eller finde tilbage til den senere via funktionen ”Intro”. 

 

Fra forsiden vælger du funktionen ”SharePoint sites” som føre dig til nedenfor viste side. Herfra kan du se 

alle dine hold, og vælge hvilket du gerne vil ind under. 

 

 

 



Er det første gang du logger ind via/på SharePoint, bliver du mødt af siden der er vist nedenfor. Her burde 

din mail være udfyldt på forhånd, men er den ikke dette, skal du skrive det på følgende måde. 

Unilogin@holstebro-vuc.dk og skrive din kode. 

 

Når du er logget ind vil du blive mødt med siden nedenfor. I toppen af siden i højre hjørne er der en drop 

downmenu som hedder ”Mine Hold” her kan du skifte mellem de hold du er på. Hvis du scroller ned i 

bunden af siden, vil du kunne finde to brikker som er vist på billedet neden for. Disse to brikker er OneNote 

og Videoportal, som hovedregel skal du kun bruge brikken OneNote medmindre din lærer informere dig om 

andet.  

 

 

mailto:Unilogin@holstebro-vuc.dk


Når du følger brikken OneNote kommer du til nedenfor viste side, herfra har du muligheden for at på 

begynde din undervisning online, eller hente din online OneNote ned i din OneNote på pc’en ved at klikke 

på linket i øverste højre side, som hedder ”rediger i Microsoft OneNote” eller ”Edit in OneNote” herfra 

ønskes du go’ arbejdslyst.  

 


