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Det här arbetar vi med

Ladok
Vi lägger in betyg och kan b.la. skriva ut 
intyg till er.

Moodle
Vi ger behörighet och registrerar användare, 
samt administrerar studiematerial

Främst arbetar vi som lärarsupport…
…men ni får gärna vända er till oss om ni 
har frågor så hjälper vi er!



Vanliga frågor



Aktivering av studentkonto

Inloggningsuppgifter…

…ska ni ha fått till er privata e-post i samband 

med antagningen. Avsändare är LU 

ServiceDesk.

I mejlet finns aktiveringslänk och instruktioner.

Har ni inte fått mejl? Kolla skräpposten!



Moodle
Tillgång till Moodle

Efter registrering i Ladok förs era 

konton in i Moodle. 

Processen kan ta upp till 1-2 dygn.  



Schema i mobilen?
Via TimeEdit på webben når du schemat i 
mobiltelefonen. Länk till schema finns i 
lärplattformen Moodle.

Det är också möjligt att exportera och 
prenumerera på schemat i iCal, Outlook, 
Google Calendar eller PDF. Ni får då en 
”pling” om schemaändringar gjorts.

Om ni får problem kontakta 
IT Service på
E-post: servicedesk@lu.se
Telefon: 046-222 90 00 (vardagar 8–17)

mailto:servicedesk@lu.se


Studentportalen
Här kan du som student

skapa Ladokintyg, se 

studieresultat och registreringar, 

ändra kontaktuppgifter. 

Inloggningsuppgifter

Har skickats till den mail ni 

använde på Antagning.se



@student.lu.se
Vi använder endast er studentmail

All kontakt mellan student och lärosäte 

sker via er studentmail. 

Vidarebefordra till privat mail

Ni kan välja att få er studentmail  

vidarebefordrad till er privata adress. 

Svar ska alltid ges via studentmail.



VFU – verksamhetsförlagd utbildning
Informationsmöten om VFU

kommer att hållas av EVU-enheten 

under terminens gång.

RSID-kort

Era uppgifter sänds till Region Skåne 

ca 2 veckor efter terminsstart. Ni får 

mail när korten är klara.

Hämta era kort i god tid före VFU.



Studentwebben
Webbplatsen student.med.lu.se är för dig 
som läser hos oss på Medicinska fakulteten. 

Här hittar du bland annat:
 Internationella möjligheter
 Studievägledning
 Stöd och redskap
 Skriva akademiska texter
 Kåren
 Söka och värdera källor … och mycket mer!

http://www.student.med.lu.se/


Välkomna och lycka till med studierna!
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