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Vad är Dexter? 
Dexter är ett system för kommunikation mellan skola och hem. 
Mycket av den information som normalt återfinns på skolans 
expedition, görs tillgänglig på internet.

Vad kan man göra i Dexter? 
• Sjukanmälan (för barn som inte fyllt 18 år) 
• Se schema (bl.a. individuellt elevschema) 
• Se frånvarosammanställning 
• Se elevens val till högre årskurs 
• Se studieplan inklusive betyg 
• Se klasslista, personallista m.m. 
• Se och boka utvecklingssamtal  

Inloggning 
Du loggar in i Dexter via adressen nedan. (Länk 
finns på gymnasieförbundets hemsida, jgy.se.) 

Fyll i det användarnamn och lösenord som du fått 
skickat till dig. Efter inloggning ser du namnen på 
de barn du har i skolan. Klickar du på ett namn får 
du upp ett antal länkar till funktioner i systemet. 

Vårdnadshavare till elever som inte fyllt 18 år, får ett konto i Dexter. Efter att ha loggat 
in i systemet kan man se allmänna uppgifter om skolan och dessutom uppgifter som är specifika 
för det egna barnet. Systemet styrs av olika roller och behörigheter så att man inte kan se mer än 
det man själv berörs av. 

Förvara dina  kontouppgifter  säkert!

ostersund.dexter-ist.com

Personuppgifter 
Du kan själv ändra telefonnummer och E-post 
genom att klicka på Adressändring i menyn Min 
Dexter. Mobilnummer är speciellt viktigt för att 
SMS-avisering av ogiltig frånvaro ska fungera. 

Adressuppgifter hämtas från folkbokföringen och 
kan inte ändras direkt i Dexter. 

Personuppgiftslagen, PUL. 
Dexter visar uppgifter från skolans 
elevregistersystem. Där dataregistreras uppgifter 
som skolan behöver för sin myndighetsutövning, 
t.ex. adress, betygskatalog och vårdnadshavare.

Personuppgiftsombud inom Jämtlands 
Gymnasieförbund är  
Line Larsson, 010-490 24 25 
Ansvarig för elevregistersystemet är  
Göran Larsson, 010-490 24 23

http://www.jgy.se
https://ostersund.dexter-ist.com
https://ostersund.dexter-ist.com
http://www.jgy.se


Sjukanmälan 
Vid sjukanmälan väljer man Anmäld frånvaro,  
datum och Spara så kan mentor och elevens lärare 
se att eleven har giltig frånvaro den dagen. 

Det går att sjukanmäla för del av dag.  
Gör man en felaktig registrering kan den tas bort 
så länge ingen lärare hunnit registrera sin lektion. 

Klick på Startsida tar dig tillbaka till länklistan 

Frånvarosammanställning 
Länken Frånvaro visar en sammanställning över 
frånvaro och närvaro i olika kurser. 

Klick på Elevkontroll, detaljer ger möjlighet att 
välja en grafisk vy där man ser en månad i taget. 

Schema 
Elevschemat visar bara elevens egna kurser. Om 
man för muspekaren över rubriken i schemat så 
visas detaljer för kursen. 

SMS-avisering 
Om du registrerar ett mobilnummer eller en E-
postadress i Dexter kommer du att få ett 
automatiskt meddelande ifall ditt barn har någon 
form av ogiltig frånvaro registrerad under dagen. 
Inställningen görs under Min Profil -Adressändring 

Övriga frågor

Frånvarorutiner  
Sjukanmälan görs på sjukdagen av förälder (eller 
myndig elev). Om man inte har tillgång till dator och 
internet kan man ringa till elevens mentor som för in 
frånvaron i Dexter. Om mentor inte är anträffbar kan 
någon annan i arbetslaget ta emot anmälan och lämna 
den till mentor. I sista hand kan man ringa skolans 
expedition och anmäla sjukfrånvaron. 

Elev som själv anmäler frånvaro i Dexter måste göra det 
innan dagens första lektion är registrerad för att få 
giltig frånvaro.

Reservation för felaktiga uppgifter 
I samband med skolstarten är det ofta lite svårt att 
hinna med alla ändringar som brukar ske, så 
därför ber vi om överseende om inte allt visas 
korrekt den första veckan. 

Vad händer när eleven fyller 18 år? 
När eleven blir myndig så försvinner föräldrarollen 
i Dexter. Vill du ha möjlighet att se frånvaro, betyg 
m.m. för myndig elev, måste du få tillåtelse av 
eleven att använda dennes konto. Det finns 
dessutom alltid möjlighet att kontakta skolan för 
att ta reda på studieresultat etc. för eget barn. 

Ingen tillgång till dator 
Då pratar du med elevens mentor och gör upp om 
hur denne ska meddela resultat, skolk m.m. 

Support/Lösenord 
Om du tappat bort ditt lösenord så kontaktar du 
skolans expedition som skickar uppgifterna per 
post (till folkbokföringsadressen). Expeditionen 
kan också hänvisa vidare i supportfrågor. 

Kontaktuppgifter till våra skolenheter hittar du på 
www.jgy.se - ”Om oss”.
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