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En guide 
[version 18. okt. 2022. Tak til eTwinning Sverige, hvis materiale er viderebearbejdet]

Sådan registrerer du dig på eTwinning
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Europæisk uddannelsesportal – eTwinning
Gå ind på ’Eurupean School
Education Platform’: ESEP *) og 
vælg Opret konto.
Først skal du have et et EU-login. 

Hvis du har haft en konto på den 
gamle portal eTwinning.net, skal 
du bruge den samme email på 
dit EU-login, så dine tidligere 
projekter overføres. 

Hvis du allerede har et EU-login, 
kan du vælge Registrer på denne 
platform med EU-login.

*)
https://school-education.ec.europa.eu/da

https://school-education.ec.europa.eu/da
https://school-education.ec.europa.eu/da
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Opret et EU-login
Udfyld med dine oplysninger for 
at oprette EU-login.

Du modtager en mail med link til 
bekræftelse.
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Registrer dig på platformen
Når du har oprettet dig, eller hvis 
du i forvejen har EU-login, går du 
videre:

Register on this platform with 
EU-login
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Udfyld dine oplysninger og gå videre
Følg instruktionerne og udfyld 
dine oplysninger.
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Forbind dig til eTwinning

Vælg: Join eTwinning.

Hele skolens pæd. personale kan 
deltage i eTwinning ved at registrere 
sig.

Hvis du ikke er ansat på skolen, skal 
du dog ikke tilmelde dig eTwinning. 
Du vil så kun være forbundet til ESEP 
og har adgang til efteruddannelse og 
netværk, men ikke samarbejdsdelen 
eTwinning.
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Udfyld fag/temaer, elevernes alder og tilgængelighed
Vælg dine relevante fag og
temaer. Du kan sagtens 
vælge flere.

‘Vocational subjects’ er kun, 
hvis du arbejder på en 
erhvervsuddannelse.

Husk at vælge: Available for 
eTwinning project.
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Søg efter din organisation og klik på den i listen
For at blive forbundet til eTwinning er 
det vigtigt, at du registrerer din 
organisation. Søg efter din skole, 
institution eller kommune (5 tegn er ofte 
nok) og klik på den i listen.

Hvis din organisation ikke eksisterer, kan 
du vælge Registrer ny organisation under 
søgefeltet.

Hvis du springer dette trin over, får du 
ikke adgang til eTwinning – men kun til 
ESEP.
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Opret din eTwinning-profil med foto og beskrivelse
Upload et profilbillede og beskriv din 
faglige baggrund, gerne på engelsk 
eller det sprog, du foretrækker at 
samarbejde på …
(f.eks. hvis du underviser i andre sprog 
eller vil samarbejde i Norden på 
skandinavisk).
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Udført - din tilmelding skal nu valideres af eTwinningDK i STUK

Nu er brugerprofilen til ESEP og
eTwinning oprettet.
Kontoen bliver valideret af dit 
nationale support-kontor, før du 
kan begynde at netværke og
samarbejde.

Valideringen betyder, at din konto 
og din tilknytning til skolen eller
institutionen godkendes. 
Sædvanligvis sker det fra dag-til-
dag.



11

Netværk og samarbejde på eTwinning
Godt i gang
Hvis du har registreret dig 
korrekt, vil du være i stand til 
at oprette projekter på 
eTwinning-fanen og netværke 
med andre eTwinning-lærere.

.
Direkte link à
school-education.ec.europa.eu/da/etwinning

God fornøjelse!!! J

https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning
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Læs mere på etwinning.dk På den danske hjemmeside 
for eTwinning finder du 
inspiration og information.

Hvis du ikke finder svaret på 
dine spørgsmål er du 
velkommen til at skrive til os 
på 
etwinning@stukuvm.dk

Eller kontakt en 
eTwinning-ambassadør
etwinning.dk/ambassadoerer

Følg os på
facebook.com/etwinning.dk

https://etwinning.dk/
mailto:etwinning@stukuvm.dk
https://etwinning.dk/ambassadoerer
https://facebook.com/etwinning.dk

