


Borger.dk - introduktion

Dette modul er en guide til at lære at bruge 
den fællesoffentlige borgerportal, Borger.dk
Deltagerforudsætninger - du skal:

• Kunne bruge en PC / Tablet / Ipad
på begynderniveau

• Have en internetforbindelse 

• Have et NemID nøglekort

I det følgende vil 
du få vejledning 
via røde bokse 
som denne her



Om Borger.dk

Borger.dk - den fællesoffentlige borgerportal

Det skal være nemt for borgerne at betjene sig selv 
digitalt og finde informationer om det offentlige. 
Derfor blev Borger.dk lanceret i januar 2007 som en 
samlet indgang til digital selvbetjening og offentlig 
information.

Her kan borgerne henvende sig til det offentlige og 
betjene sig selv digitalt på alle tider af døgnet.



Borger.dk - Kom godt i gang

Borger.dk giver dig en række 
digitale muligheder.
I det følgende skal vi se på nogle 
af de vigtigste, i kontakten med 
det digitale Danmark.  



Borger.dk - funktioner

Tryk på ”Digital Post” og 
du bliver automatisk ført  
til din personlige digitale 
postkasse, hvor alt digital 
post fra det offentlige 
bliver sendt til.



Digital Post - Log in

Du kommer nu ind på NemID Log-in
siden for din digitale postkasse,        
i boksen skal du:
1. indtaste dit cpr. nummer
2. indtaste din adgangskode
3. Tryk ”Næste”
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Digital Post - Log in

Nu fremkommer der en ny 
boks, hvor du skal bruge dit 
NemID nøglekort

1 I det første felt står et tal med 4 cifre, 
som du finder på dit nøglekort

2 I det andet tomme felt taster du det  
6 cifrede tal, der står til højre for de 
4 fremhævede cifre 

3 Tryk ”Log på”



Digital Post - Indbakke

Du kommer nu automatisk 
til din ”Indbakke”, som er en 
oversigt over din digitale 
post. 
Dine digitale ”breve” vises 
som vandrette bjælker -
ulæst post er fremhævet 
med fed skrift.
I menuen til venstre, kan du 
f.eks. vælge ”Ulæst post”.



Borger.dk - Min side

Tryk på ”Min Side”, som er din 
personlige side, hvor du kan 
finde og rette forskellige 
oplysninger, bl.a. adresse, 
løn/pension, samt forskuds-
og årsopgørelse fra SKAT. Når 
du er logget ind på ”Min 
Side”, har du også direkte 
adgang til SKAT’s hjemmeside.

Du kan altid trykke 
på ikonet ”borger.dk” 
når du vil tilbage til 
forsiden af Borger.dk



Borger.dk - Min side

Du kommer nu til Log-in boksen, 
her følger du samme fremgangs-
måde som beskrevet ved Digital 
Post.
Hvis du allerede er logget ind på 
Borger.dk, kommer du automatisk 
ind på ”Min Side” uden at skulle 
bruge dit NemID igen.



Borger.dk - Log på

”Log på” fungerer ligesom 
”Digital Post” og ”Min Side”.
Her logger du også ind med dit 
NemID nøglekort, som giver dig 
adgang til alle funktioner på 
Borger.dk. 
Du kan vælge ”Log på” fra starten, 
og uanset om du vælger Digital 
Post eller Min Side, behøver du 
kun logge på én gang - Nemt!



Borger.dk - Genveje

Under ”Genveje” finder du 
forskellige emner, bl.a. 
fornyelse af pas, folkepension 
og boligstøtte mv.
Du kommer ind på emnerne 
ved at trykke på de enkelte 
overskrifter nedenfor.



Borger.dk - Genveje

Hvis du f.eks. skal have 
fornyet dit pas trykker 
du her.



Borger.dk - Genveje

På denne side kan du få 
svar på alt vedr. fornyelse 
af pas, ved at trykke på de  
vandrette bjælker som er 
markeret med et  +
Der fremkommer nu en 
uddybende forklaring af 
emnet.



Borger.dk - Genveje

Hvis du vil tjekke 
oplysninger om f.eks. 
din pension, trykker 
du her.



Borger.dk - Genveje

I menuerne på siden har du 
mulighed for f.eks. at se dine 
pensionsudbetalinger, se din 
ATP pension eller oplyse om 
formue i relation til ældrecheck, 
eller ændringer til pension mv. 
Du trykker blot på de enkelte 
overskrifter.



Borger.dk - Alle emner 

Nederst på forsiden af Borger.dk, finder 
du en oversigt med Alle emner på siden, 
f.eks. gode råd om internet-sikkerhed. 
Emnerne er angivet med overskrifter -
ved at trykke på de enkelte overskifter, 
åbner en ny side op med valgmuligheder, 
forklaringer og vejledninger.



Tak for din indsats og god fornøjelse med Borger.dk!


