
IT på VTG!
● Ludus
● SDE-app
● Google-konto

● Systime
● Print
● Office 365



HUSK
Spørg om hjælp! - 
det er ikke pinligt. 
Ingen kan huske 
alting hele tiden. 

hvis du kommer i tvivl, 

så brug følgende 

fremgangsmåde:



Ludus
Ludus er vores administrationssystem. Her findes 
information omkring dit skema og din uddannelse 

helt generelt. Find det på ludus.sde.dk

Du logger ind på med unilogin og password er 
SDE+6 første cifre i cpr-nr

Se videoen til højre og få en introduktion til ludus.
(0.10 - login)

(0.15 - se skema)
(0.32 - ret staminformationer)
(0.40 - lektier og afleveringer)
(1.15 - fravær og fremmøde)
(1.26 - besked ved sygdom)

(1.46 - postkasse)
(1.58 - prøver og eksamen)

(2.02 - karakterer) (Videoen er lydløs)

https://drive.google.com/file/d/1IAWg8Z0srnf1a2t_9qmtL7s-2VWplEIl/view?usp=sharing


SDE-app
Find SDE-appen: “SDE selvbetjening” der hvor du downloader dine apps. 

I appen kan du blandt andet tjekke dit skema og være opdateret på aflysninger og ændringer i det skema.

Download til 
android



GOOGLE-konto
Du skal have en ny google-konto, når du starter hos os. Kontoen er 

unilogin@study.sde.dk. Din kode, er den samme som til ludus. 

Når du er logget ind på din googlekonto har du adgang til eksempelvis google meet, drev og 
googles “office”-pakke. Det er vigtigt, at du logger ind med denne konto i forbindelse med 

eksempelvis virtuel undervisning eller øvelser, hvor læreren skal følge med i jeres arbejde online.

Deltag i google meet:
xxxxx 



Systime
Undervisningsmaterialet på VTG er tilgængeligt via systimes ibibliotek. Derfor skal du have oprettet 

en “Minkonto” eller tilknyttet din eksisterende konto til dit unilogin. læs mere her: 
https://systime.dk/?id=878

Du skal tilknyttes Vejle Tekniske Gymnasium. 



Print
Du har en print-konto på vtg, som er knyttet til dit unilogin. du logger ind på 

https://print.sde.dk/login.cfm?dest=index.cfm& og sender det ønskede materiale til nærmeste 
printer. Husk at sende til “follow me”. 

Læs mere her:
https://filecloud.sde.dk/ui/core/index.html?mode=public#expl-tabl./SHARED/tlt/Afx4N34etxU
IIwmE/Print%20og%20Kopi

https://drive.google.com/file/d/1tUlnXKYNh95-G0BtXOFh68HWI0nWUbVF/view?usp=sharing


Office 365
Du kan få gratis adgang til hele officepakken. Følg linket og læs vejledningen. Virker til både mac 
og PC.

https://filecloud.sde.dk/ui/core/index.html?mode=public#expl-tabl./SHARED/tlt/Afx4N34etxUIIwmE
/Office%20365
 

 




