
Hejsan hemmet! 

 

Eftersom vi på Malungsfors skola under vecka 45 startat med användandet av Dexter så vill 

vi försöka hjälpa er att få lite mera koll på vad det är för något. Ni fick en informationslapp 

tidigare men för er som tycker det har varit lite krångligt så kommer här ett förtydligande.  

https://malung.dexter-ist.com/Malung/Default.asp?page=auth/common/login 

är webbadressen till portalen. Ett annat alternativ är att gå in på Malung-Sälens hemsida 

(www.malung-salen.se) och scrolla långt ner på sidan. Där till vänster finns det länkar som 

leder er rätt. Tryck på Dexter Grundskola (finns även för gymnasiet men den använder vi 

inte. Har ni barn både på gymnasiet och i grundskolan så måste ni använda olika länkar). 

Vi skickar nu ut din/era inloggningsuppgifter så att ni kan logga in på Dexter. Här kan ni 

sjukanmäla ert barn för en eller flera dagar framöver vilket är praktiskt om man vet att 

barnet blir hemma mer än en dag. Vi måste ha in sjukanmälan varje dag!  

Om ni ringer på 0280-18207 så knappar ni i barnets personnummer och trycker sedan 9 om 

ni vill sjukanmäla hela dagen. Är det så att barnet ex.vis ska till tandläkaren kl 08:30 så kan 

man knappa in klockslag (det kan man göra vare sig man ringer eller använder nätet).  

Vi vill att ni använder Dexter för sjukanmälan (alltså antingen via telefon eller nätet) när ni 

sjukanmäler till skolan. Fritids behöver dock få en egen anmälan då inget fritidshem är 

inlagt i systemet. Fritids har ingen närvaroplikt och det är anledningen till att de inte ligger i 

systemet.  

Om ni glömt att anmäla frånvaro så kommer vi att notera ”okänd orsak” och det går hem ett 

meddelande till er. Ni kan då ringa på 0280-18207 och lägga in frånvaro så tas vår notering 

bort. Ni kommer också att få meddelande om ert barn kommer för sent eller avviker från 

lektionen. ”Avviker från lektionen” innebär att eleven gått ut olovligt från klassrummet 

(självklart inte toalettbesök). Är det så att eleven avviker från skolan skickas det 

meddelandet ut men självklart ringer vi er! 

När ni loggar in via nätet kommer ni åt åtgärdsprogram, extra anpassningar, individuella 

utvecklingsplaner, omdömen, planeringar och frånvaroöversikt. Vi kan också lägga in 

”närvarande utan material” det kan till exempel betyda att eleven är med under en 

idrottslektion men inte har kläder med sig.  

Det här systemet används redan i stora delar av vår kommun och dessa inloggningsuppgifter 

är samma som ni använder sedan (eller redan nu) när barnen går vidare till Centralskolan.  

På vårt samverkansmöte uppkom frågan om vi kunde ha någon träff där vi går igenom och 

visar ”live” hur Dexter fungerar. Vi håller på att undersöka detta i nuläget och 

förhoppningsvis får vi till en träff via nätet inom kort. Vi behöver få tillgång till ”fejkade 

elever” så vi inte visar upp någon av de som går på den här skolan.  

Hoppas att detta informationsbrev kan vara till hjälp för er. Ni är välkomna att höra av er om 

ni funderar kring något.  

 
Sjukanmälan Dexter telefon: 0280 – 182 07 

Sjukanmälan Fritids telefon: 070 – 147 68 33 (sms går bra) 
Hälsningar från  

Personalen i Malungsfors 
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