
1 

LOG PÅ GOOGLE CLASSROOM 

Du får dit UNI-login på din e-Boks eller fra din lærer. Dit UNI-login er også dit brugernavn. 
 
Dit UNI-login er starten på dit fornavn + fire tal. Fx sigg0120 
 
Dit UNI-login er også starten på din sprogcenter-mail. Fx sigg0120@sprogcenter.net 

PÅ COMPUTER 

1: Åbn din browser Google Chrome 
 
2: Skriv: www.sprogcenter.net 

3: Skriv dit UNI-login + @sprogcenter.net 

4: Skriv dit UNI-login igen, men IKKE @sprogcenter.net  
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5: Klik på Google Classroom på startsiden – fx G203 - Glostrup  

6: Nu kan du læse beskeder fra din lærer  

PÅ TELEFON 

1: Download app’en Google Classroom  
 
2: Download app’en Google Meet  

3: Åbn Google Classroom 
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4: Skriv din sprogcenter-mail. Fx sigg0120@sprogcenter.net 

5: Skriv dit UNI-login, men IKKE @sprogcenter.net 

6: Nu kan du se din klasse og læse beskeder fra din lærer 



4 

PROBLEMER 

Jeg kender ikke mit UNI-login (brugernavn) 

Jeg har glemt mit UNI-login (brugernavn) 

Send en sms med teksten ”password” til +45 91 17 24 31. Du får så en sms med dit UNI-login 
(brugernavn) og din adgangskode. 

Jeg kender ikke min adgangskode 

Jeg har glemt min adgangskode 

Send en sms med teksten ”password” til +45 91 17 24 31. Du får så en sms med dit UNI-login 
(brugernavn) og din adgangskode. 

Jeg kan ikke logge på 

Jeg kan ikke se mit hold på Google Classroom 

Jeg kan ikke komme online på Google Meet 

Du skal tjekke, at du logger på med din sprogcenter-mail og IKKE din private mail. Din sprog-
center-mail er dit UNI-login + @sprogcenter.net 
 
Fx sigg0120@sprogcenter.net 
 
Hvis du stadig har problemer, så skriv eller ring til os. Du finder vores telefonnummer og 
mail på: www.vestegnenssprogcenter.dk 
 
Fortæl os dit navn og din fødselsdato, (men IKKE dit cpr-nummer). 

Jeg vil have en ny adgangskode 

Gå til hjemmesiden:  ums.sprogcenter.net 
 
Skriv dit brugernavn (UNI-login) og adgangskode. Klik på ”Skift adgangskode”. 

Jeg får ikke nogen sms med brugernavn og adgangskode 

Skriv eller ring til os. Du finder vores telefonnummer og mail på: 
www.vestegnenssprogcenter.dk 
 
Fortæl os dit navn og din fødselsdato, (men IKKE dit cpr-nummer). 

http://www.vestegnenssprogcenter.dk
https://ums.sprogcenter.net
http://www.vestegnenssprogcenter.dk

