Dexter frånvarohantering
Lathund för vårdnadshavare

Frånvaroanmälan om Dexter är otillgängligt:

018-34 79 04

Ev. frågor och funderingar:

018-34 79 02
rebecka.snobohm@knivsta.se
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Logga in
1. Öppna din webbläsare
2. Skriv in adressen nedan, spara gärna sidan som favorit.

https://knivsta.dexter-ist.com/Knivsta/sso

3. Välj ”Vårdnadshavare” och du uppmanas att starta ditt Bank-ID.

4. När du kommer in på sidan nu, så ser du denna ruta. Här kan du direkt välja att anmäla
dagens frånvaro om barnet är sjukt, se en översikt på frånvaron och annat.
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Anmäla frånvaro
1. Välj ”Anmäl frånvaro”.

2. Här gör du dina val för frånvaroorsak och datum.
Obs 1: Om barnet är hemma hela dagen behöver endast datum fyllas i.
Obs 2: Ledigheter läggs in utav skolan när ledighetsansökan är beviljad, och dyker då upp
som ”Beviljad ledighet” med tillhörande sökta datum.

Välj ”Anmäld frånvaro”

Datum för frånvaro

Frånvarande någon speciell tid
(t.ex. tandläkarbesök)
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Frånvaroöversikt
1. För att se ditt/dina barns frånvaro för en längre period väljer du ”Frånvaro” på startsidan.

2. Denna ruta kommer upp. Här ser du den sammanlagda frånvaron på lektioner för
höstterminen 2015.

3. Du kan genom att välja ”Elevkontroll, detaljer” få upp detaljerad frånvaro för olika veckor,
grafisk översikt mm. Du kan även skriva ut frånvaron.
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Övriga val på startsidan
1. Information om:

Schema – elev
Här kan du se barnets schema för alla veckor. Du kan även skriva ut schemat.

Elevkort
Här kan du se barnets uppgifter såsom adress, telefon, klass. Du kan även se barnets klass,
mentorer och ansvarig rektor.

Frånvarolista
Här kan du se barnets frånvaro med översikt.
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Mitt konto
1. På övre menyn när du står på startsidan hittar du ”Mitt konto”. Där har du följande val med
tillhörande betydelse.

Ändra telefon/epost
Här ändrar du dina telefon- och epostuppgifter. Observera att du måste ange en epostadress här för
att få aviseringar om frånvaro direkt i mailen. Du kan även ställa in dina notifieringar, om du vill ha
det bara via epost eller via sms – eller både och. Adressen går dock inte att ändra här i Dexter, den är
automatiskt kopplad till elevregistret/folkbokföringsregistret.
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Frånvarorapport
1. Du kan välja ”Frånvarorapport” i övre menyn och söka fram detaljerade frånvarorapporter.

Frånvaroanmälan via telefon..
..går bra om Dexter är otillgängligt.
Ring då på:

018-34 79 04

Lathund skapad av Malin Wellén, Skoladministratör, Thunmanskolan
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