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Introduktion till Dexter för vårdnadshavare på Värmdö gymnasium
Logga in till Dexter
Dexter nås via länk på skolans hemsida vgy.se.

Inloggning görs med BankID eller Mobilt BankID. BankID beställer man via sin Internetbank, exakt hur
detta görs skiljer sig mellan olika banker.
Läs mer om BankID och Mobilt BankID på bankid.com.

För Internet Explorer-användare: Personnummer ska anges på formen ÅÅÅÅMMDDNNNN.
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Sjukanmälan av elev
Sjukfrånvaro anmäls via länken Anmäl frånvaro på Dexters startsida.

Välj Frånvaroanmälan under Orsak, fyll i Startdatum, Tid
(starttid) om frånvaron gäller bara del av dag, samt
Stoppdatum och Tid (sluttid) om del av dag.
Det går alltså att anmäla flera dagars frånvaro i taget om
det är aktuellt.
Klicka på Spara för att skicka anmälan eller på Avbryt om
du vill återgå till startsidan.
Frånvaro kan också anmälas smartphone-appen Dexter, se separat instruktion på skolans hemsida.

Övriga Dexterfunktioner
Inloggad i Dexter nås övriga funktioner via länkar på förstasidan respektive i menyerna längst upp på
sidan, exempelvis:





Frånvaro (visa samlad frånvarostatistik för elevens läsår)
Schema – elev och Schema – lärare
Studieplan (lista över pågående, kommande samt avslutade och betygssatta kurser)
Lärande (lägesrapporter för pågående kurser)
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Vid första inloggning till Dexter – ange kontaktuppgifter
De kontaktuppgifter som finns registrerade i Dexter används av skolan för utskick eller vid behov av
kontakt, så det är viktigt att uppgifterna är aktuella och korrekta under elevens hela skolgång.
Registrerad e-postadress används för att meddela vårdnadshavare om ev. ogiltig frånvaro (SMS
skickas ej).
För att uppdatera uppgifterna, välj Ändra kontaktuppgifter i menyn längst upp på webbsidan.

Ange under Mina kontaktuppgifter aktuella telefonnummer samt e-postadress.
De fält som är nedtonade i ljusgrått kommer från Folkbokföringsregistret och går inte att ändra på –
kontakta Skatteverket för korrigering av dessa uppgifter.
OBS! För att frånvarorapportering till mejl ska fungera så måste både Skicka SMS och Skicka e-post
under Notifieringsinställningar vara aktiva.

Logga ut från Dexter
Logga ut från Dexter genom menyvalet Logga ut och stäng webbläsaren.
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