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Adgang til det pædagogiske net 
Som kursist på VUC Roskilde kan du benytte VUC’s computere til skolearbejdet. Du logger ind på computerne med: 
Brugernavn: Dit uni-login 
Adgangskode: koden til dit uni-login 
 

Hvor gemmer jeg mine dokumenter? 
Gem dine dokumenter på dit personlige Z-drev, i skyen, Onedrive, i Canvas eller på et medbragt USB-stik. Hvis du 
gemmer data på Z-drevet, skal du være logget ind på en af skolens computere, for at få adgang til filerne. 
 

Hvor længe bliver mine ting liggende på Z-drevet? 
Dine data ligger på Z-drevet hele skoleåret. I sommerferien slettes alle brugere og dermed også dit Z-drev, også selv-
om du går på et hold, der fortsætter næste skoleår. Det er DIT ansvar at sikre dine data fra Z-drevet inden sommerfe-
rien ved fx at kopiere dem ud på et USB-stik. Kontakt din lærer eller en IT-guide, hvis du har brug for hjælp. 

 

Brug af egen bærbar/tablet/smartphone 
Hvis du har IT-rygsæk, egen bærbar eller en tablet/smartphone med på skolen, kan du få adgang til internettet via 
vores trådløse netværk - Student-net. Når du er koblet op på Student-net du åbner en browser og indtaster en adres-
se. Herefter bliver du bedt om at angive brugernavn og adgangskode.  
Brugernavn: Dit uni-login 
Adgangskode: koden til dit uni-login 
 
 

Canvas 
Canvas er skolens LMS – her finder du materialer, undervisningsplaner, informationer om lektier samt aflevering af 
opgaver for hvert af de hold du er tilmeldt. Du finder også en lang række af praktiske oplysninger såsom ferieplaner, 
studie- og ordensregler, arrangementer og generelle informationer om studiet, SU og eksamen.  
 
Du har adgang til Canvas (både på skolen og hjemmefra) via Internettet. Gå ind på www.vucroskilde.dk og vælg Hurtig 
adgang til. Vælg derefter Canvas.  
Brugernavn: Dit uni-login 
Adgangskode: koden til dit uni-login 
 

LudusWeb 
LudusWeb er et system, hvor du kan se hvilke hold du går på og hvor meget fravær du har. Se folderen om LudusWeb 
for at få yderligere informationer. 
Gå ind på www.vucroskilde.dk og vælg Hurtig adgang til. Vælg derefter Ludusweb.  
Brugernavn: Dit uni-login 
Adgangskode: koden til dit uni-login 
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UMS 
I dette system kan du tilmelde dig SMS-services, f.eks. at få tilsendt en sms hver dag med dagens skema. Du kan også 
skifte kodeord i UMS samt se dit skema. 
Gå ind på www.vucroskilde.dk og vælg Hurtig adgang til. Vælg derefter UMS.  
Brugernavn: Dit uni-login 
Adgangskode: koden til dit uni-login 
 
 

Nulstilling af kode 
Har du glemt din kode, kan du få tilsendt en ny ved at sende en SMS med teksten kodeord til et af disse telefonnumre: 
20 69 73 70 eller 20 69 73 79 
 
 

Dit ansvar 
Første gang du logger ind på VUC’s computere, accepterer du følgende: 

 At du som bruger af VUC Roskildes pædagogiske net skal overholde dansk lov og ret.  

 At du ikke må lade andre logge sig ind med din adgangskode. 

 At det ikke er tilladt at ændre opsætningen eller installere programmer på VUC’s computere. 

 At al Internetaktivitet bliver registeret (logget). 
 
Hvis du opdager fejl på en computer, printer eller scanner, eller du har problemer med at logge ind, bedes du kontakte 
din lærer, en IT-vejleder eller sende en mail til support@vucroskilde.dk hvor du beskriver problemet. Oplys venligst dit 
navn og dit kursistnr når du henvender dig. 
 

 

Brug af USB-stik 
USB-stik kan overføre virus, brug dem derfor med omtanke. Fronter eller mail kan også bruges til transport af data.  
 

Mail og officepakke 
Når du er kursist på VUC Roskilde får du tildelt en mailadresse, som du kan bruge mens du uddanner dig hos os. Din 
mailadresse er: kursistnummer@vucroskilde.dk. Via mailadressen får du adgang til at installere en Officepakke på op 
til 5 computere. Læs mere i papirerne om Office365 . 
 

Udskrivning 
Når du arbejder ved skolens PC’ere kan du printe dit arbejde ud på en af vores kopimaskiner. Vil du printe ud fra din 
egen PC skal du uploade dokumentet til en hjemmeside. Læs hvordan i vejledningen om udskrivning.  
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