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Vælg en kode og skriv den to gange. 
Klik på ’Videre’

Log ind: 
indtast din e-mailadresse og kode Klik på ’Dine grupper’
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Login til Medielogin modtager 
du på den mail-adresse, du opgav 
ved tilmelding på Avisen i Under-
visningens site. Her vil der være et 

link, du skal følge, hvor du skal vælge 
et password, som er dit private 

password.

Kære lærer!

Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle 
platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere dit 
Medielogin på en computer. 

De oplysninger, du må støde på undervejs vedrørende vores online tjenester, e-aviser mm. gælder 
ikke for Nyhedsugen. Der er altså tale om en gratis adgang i de fire uger Nyhedsugen forløber, og det 
er informationerne i dette skriv, der gælder for dig og dine elever.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.
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Du kan nu se din skole og 
klasses navn. 

Klik på ’Tilføj/ret brugere’. Hvis 
du har bestilt nyheder/avis til flere 

klasser, skal hver klasse have sin egen 
gruppe. Som du kan se her, er der en 
linje oprettet til dig for hver klasse, 
du har tilmeldt. Denne bruger har 

to klasser tilmeldt: 9.a og 9.b.

Nu skal du oprette dine elever med 
mailadresser – 

klik på ’Inviter brugere’. 
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Skriv nu elevernes 

e-mailadresse og adskil med 
komma. Hvis dine elever ikke har 

en e-mailadresse, skal de oprette en. 
Fx via gmail eller Hotmail. Du kan 
som lærer altid gå tilbage og tilføje 

flere elever som en løbende 
proces.
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Afslut ved at klikke på 

’Inviter’.

Du kan oprette 40 brugere i alt pr. 
klasse, så dermed kan du altså 
sagtens tilføje flere af klassens 
lærere også.  Det kræver blot, 

at du har vedkommendes 
e-mailadresse.

Alle nye tilmeldte i gruppen vil nu modtage en mail med 
et aktiveringslink. Når man har aktiveret dette link og 
lavet sin kode, er man klar til at læse nyheder på alle tre 
dagblades nyhedssite og i e-aviserne. Elever eller lærere, 
der er oprettet sidste år, eller som af andre årsager allere-
de har et medielogin, vil modtage en anden mail. Som 
allerede oprettet kan du også gå direkte ind på 
medielogin.dk og logge ind. Hvis du har glemt din kode, 
kan du klikke på Glemt ’adgangskode’  
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FAQ om Medielogin: 

Hvor lang tid kan vi bruge abonnementerne og læse avis:

1. Så snart du har oprettet dine elever i en gruppe, kan I logge på alle tre dagblade. Adgangen lukkes, 
når Nyhedsugen stopper fredag 14. november.  

Jeg kan ikke logge ind på de forskellige dagblade:

1. Har du tilføjet dig selv i gruppen i Medielogin? Først når det er gjort, kan du logge ind.

2. Du skal sikre dig, at du bruger den e-mailadresse, som du brugte, da du tilmeldte dig/bestilte hos 
Avisen i Undervisningen

Mine elever får ikke en mail med aktiveringslink:

1. Tjek, om du har skrevet den rigtige e-mailadresse i gruppen på den pågældende elev. Tjek også, at 
elevernes e-mailadresse er adskilt med komma.

2. Hvis du eller nogle af dine elever allerede er oprettet med Medielogin fra fx sidste år eller har du 
allerede et login til Jyllands-Posten, Politiken eller Ekstra Bladet, vil man modtage en anden mail. 
Som allerede oprettet kan du også gå direkte ind på medielogin.dk og log ind. Hvis du har glemt din 
kode, kan du klikke på ‘Glemt adgangskode’. 
 
Jeg kan ikke huske min kode til Medielogin:

1. Klik på ’Glemt adgangskode’, når du er på siden medielogin.dk
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Log ind med den mailadresse og 
kode, som tilhører dit Medielogin. 

Klik af i rubrikken ’Log på’

Klik på ’Læs’. 
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Ekstra Bladets e-avis samt EKSTRA-univers

Læs eBladet og EKSTRA på mobil eller tablet:
Skriv ekstrabladet.dk i din browser. Log på med dit Medielogin ved at klikke på menuen øverst til 
højre. Nu har du adgang til EKSTRA. Klik på menuen igen for at finde eBladet. Du skal altså ikke 
hente en app.

Skriv ekstrabladet.dk i din 
browser. Klik på eBladet i fanen. 

Hos nogle ligger eBladet under fanen 
’Flere’. eBladet er dagens udgave af 

den trykte avis. 

Kontakt Ekstra Bladet
Telefon: 70 11 13 39
forhandlerservice@eb.dk
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Politikens e-avis og betalingsunivers

Læs E-avisen og politiken.dk’s betalingsunivers
Her skal du hente app’en ”Politiken” og logge ind med dit Medielogin. Skal du læse dagens nyheder 
på politiken.dk og dermed også tilgå Politikens betalingsunivers, skal du skrive politiken.dk i din 
browser og logge ind med dit Medielogin øverst i højre hjørne.

Log ind med dit medielogin. 
Sæt kryds i kassen ’Husk mig’

Skriv politiken.dk i din browser og 
klik på log ind øverst i højre hjørne

Du vil nu kunne se 
din mailadresse øverst i 

højre hjørne. Det betyder, du er 
logget ind. 

Du vil nu automatisk have ubegræn-
set adgang til Politiken.dk. 

Når du skal læse dagens avis som 
e-avis klikker du på ’Læs avisen’

Klik på ’Læs avisen nu’
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Skriv politiken.dk i din browser og 
klik på ’log ind’ øverst i højre hjørne

Læs E-avisen og politiken.dk’s betalingsunivers på mobil eller tablet
Her skal du hente app’en ”Politiken” og logge ind med dit Medielogin. Skal du læse dagens nyheder 
på politiken.dk og dermed også tilgå Politikens betalingsunivers, skal du skrive politiken.dk i din 
browser og logge ind med dit Medielogin øverst i højre hjørne.

Politikens e-avis og betalingsunivers Kontakt Politiken
Telefon: 70 15 01 01
Abonnement@pol.dk
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Jyllands-Postens e-avis og Premium
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Skriv jp.dk i din browser. 
Log ind øverst i højre hjørne 

med dit Medielogin. Herfra kan 
du læse de låste artikler i Premium. 
Du vil kunne se din mailadresse i 

øverste højre hjørne. Det betyder, at 
du er logget ind og har adgang. 
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Når du skal læse dagens avis som 
e-avis klikker du på ’E-avis’ 

Læs e-avisen og Premium på mobil eller tablet
Skriv jyllands-posten.dk i din browser. Log ind med dit Medielogin øverst i højre hjørne og udfyld 
felterne: ”allerede abonnent? log ind her”. Nu har du adgang til Premium. Klik på menuen med de tre 
streger for at læse E-avisen. Log på med dit Medielogin. 

Kontakt Jyllands-Posten
Telefon: 87 38 37 37
kundeservice@jp.dk


