
  

 

Sådan skifter du dit kodeord på Rybners 
 

Krav til kodeordet 

• MINIMUM 12 karakterer langt 

• SKAL indeholde minimum 3 af følgende 4: Store bogstaver, små bogstaver, tal og tegn 

• Må IKKE indeholde for-, mellem-, eller efternavn eller dele heraf – eller hele ord. 

• Må IKKE indeholde noget ”genkendeligt” (f.eks. navne eller dele af navne (og det er ikke kun 

deres egne navne), initialer, ord, noget af deres UNI-login brugernavn) 

• Må IKKE minde om et tidligere kodeord! 

 

Hvor gælder det nye kodeord? 

- Din skolebrugerkonto (unilogin) 

- Ludus 

- Moodle 

- Mimers 

- Office365 

 

Hvordan skifter jeg kodeord? 

Selvbetjening 
 

Du kan via vores selvbetjeningsside skifte dit kodeord. Adressen du skal tilgå er: 

https://selvbetjening.rybners.dk.  

 

Du skal logge ind med dit unilogin og dit gamle kodeord. Når du kommer ind på siden Får du muligheden 

for at skifte dit kodeord. Du skal trykke på knappen ”Skift dit kodeord”. 

 

Nu kommer der et nyt felt frem, hvor du skal udfylde dit gamle kodeord, og skrive det nye kodeord 2 

gange. Siger den ”OK” til skiftet skal du fremover logge ind med dit nye kodeord. 

https://selvbetjening.rybners.dk/


  

 

 

 

Skifte kode via loginsiden 
 

En anden mulighed til at skifte dit kodeord er via selve loginsiden du får, når du skal logge på en af de 

ovenstående tjenester. 

Når loginsiden kommer frem, har du muligheden for at skifte dit kodeord.  

 

 

Nu kommer der et nyt felt frem, hvor du skal udfylde dit gamle kodeord, og skrive det nye kodeord 2 

gange. Siger den ”OK” til skiftet skal du fremover logge ind med dit nye kodeord. 

 



  

 

 

Nyt kodeord via SMS 
 

Har du registeret dit mobilnummer inde på https://selvbetjening.rybners.dk, kan du send en SMS til 51 

82 77 96 med teksten password eller kodeord, så vil du få tilsendt et nyt kodeord, som du vil kunne 

logge på med. 

https://selvbetjening.rybners.dk/

