Lathund - inloggning för dig som är nyanländ
eller har skyddade personuppgifter
Är du nyanländ, har skyddad identitet eller har ett barn som har skyddad
identitet, då kommer du att få en tidsbegränsad tillgång till Unikum (ett år i
taget). Inloggningen görs via SMS. Följ guiden nedan för att logga in.
Hjälp?
För hjälp, mejla till ankaret@osteraker.se
If you have any questions or need further information, please feel free to
contact ankaret@osteraker.se

Logga in:
1. Innan du börjar kan du plocka fram det Användarnamn du fått av
rektorn på förskolan eller skolan.
2. Klicka på länken: https://start.unikum.net
1. Klicka på Andra sätt att logga in enligt bilden nedan.
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2. Leta upp Österåkers kommun i listan.

3. Klicka på Nyanlända.

4. Nu kan du logga in med det användarnamn du fått av rektorn samt det
lösenord du valde när du loggade in första gången. Är det första gången
du loggar in? Se nästa del i denna lathunden på sida fem.
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5. När du fyllt i användarnamn och lösenord och klickar på Logga in då
skickas det en så kallad OTP-kod till dig. Detta för att verifiera att det
är rätt person som loggar in. Koden skickas ut till den mobiltelefon
som finns registrerad på dig/användaren. Om du inte får koden hör av
dig till ankaret@osteraker.se
6. Fyll i den 6 tecken långa kod av bokstäver och siffror i fältet som heter
OTP. Viktigt att skilja på stora och små bokstäver.

7. Nu ska du vara inloggad i Unikum.
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Första gången du loggar in?
Om det är första gången du loggar in måste du skapa ett lösenord. Följ alla steg
fram till steg fyra i lathunden ovan och fortsätt sedan efter stegen nedan.

Logga in första gången:
1. Klicka på: Forgot password? Se gulmarkerad text på bilden nedan.
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2. Ange användarnamnet du fått av rektorn och det mobilnummer de
angivit i Dexter. Skriv inte in någon mejladress.

3. Första gången du loggar in måste du skapa ett nytt Password (lösenord).
Ditt password måste ha stora och små bokstäver samt siffror.
Lösenordet verifieras genom att du får en så kallad OTP-kod till den
telefon som är registrerad på dig.
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4. Fyll i den 6 tecken långa kod av bokstäver och siffror i fältet som heter
OTP. Viktigt att skilja på stora och små bokstäver. Klicka på Submit.

5. Nu ska du vara inloggad i Unikum.
Nästa gång du loggar in kan du använda användarnamnet du fått av rektorn på
skolan samt det lösenordet du nu valt.

Kontakt och support
Ankaret@osteraker.se – kommunens support för Österåkers lärplattform.
Servicecenter – på telefon 08-540 810 00.
If you have any questions or need further information, please feel free to
contact ankaret@osteraker.se
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