
 
 

Frånvaro, studieplan och annat i Dexter 

Från och med läsåret, 2011/2012, görs frånvaroanmälan i Dexter. Frånvaron kan anmälas på 

två sätt: 

 

- Via talsvar telefon 018-727 70 70    Följ instruktionerna du får via talsvar. 

 

- Direkt i Dexter. Instruktion om hur man gör följer nedan. 

 

Skolan ska enligt nya skollagen meddela omyndiga elevers – de som inte fyllt 18 år –

vårdnadshavare/förälder ogiltiga frånvaro samma dag. I vårt frånvarosystem Dexter finns det 

en automatisk mejl- och sms-funktion för detta. Vi ber därför vårdnadshavare till omyndiga 

elever att gå in i Dexter och där  lägga in mejladress/mobilnr beroende om man vill ha rapport 

via mail eller sms.  

 

Hur gör man då för att komma åt Dexter? 

Börja med att gå in på skolans hemsida www.lundellska.nu och logga in i portalen med ditt 

användarnamn och lösenord som du fått på föräldramöte eller hemskickat. Du kan också 

kontakta mentor för att få dina användaruppgifter om du saknar dem. 

 
 

 

 

http://www.lundellska.nu/


Nu är du i skolans portal. 

Här finns exempelvis status/omdömen i kurser. Skolans infoTV kan ses härifrån. Där läggs 

exempelvis info ut om sjukanmälda lärare. 

Man kommer också åt Dexter där man kan bl a kan anmäla frånvaro och titta på frånvaro. Du 

kommer in i Dexter genom att klicka på Dexterknappen. 

 

 
 

Nu är du inne i Dexter. 

 

 
Har du fler barn anslutna till Dexter måste du välja vilken du vill gå in på genom att klicka på 

rätt namn. 



 

 
 

Här kan du nu anmäla frånvaro. Titta på frånvaroöversikt, se elevens studieplan och betyg om 

kurser avslutats och betyg satts. 

Under fliken ”Min Dexter”, ”Adressändring” – lägg in din mejladress och/eller ditt 

mobiltelefonnummer i ”Mina kontaktuppgifter”. 

Med dessa uppgifter inmatade kommer du vid ogiltig frånvaro få ett mail eller sms skickat till 

dig så snart förste lärare matat in frånvaron i systemet. Har man innan gjort en 

frånvaroanmälan hemifrån för exempelvis sjukdom kommer inget meddelande om frånvaro. 

Däremot kommer en bekräftelse på att du frånvaroanmält. Vid ogiltig frånvaro får man bara 

ett meddelande under en dag och inte ett meddelande från varje lektion man är frånvarande 

ifrån. 

 

Tveka inte att ta kontakt med oss på skolan om du undrar över något eller något inte tycks 

fungera. 

 

Med vänlig hälsning 

Skolledningen 

Lundellska skolan  


