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IT-stöd för morgondagens skola & förskola
IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens
nivåer. Med vår samlade lösning erbjuds du en personlig utbildningsarena som ger dig ett
sammanhållande och användarvänligt processtöd utifrån 4 områden: Select, Plan, Learn, Analyze. Det
är en samlad arena för allt processtöd, baserad på några av marknadens bästa komponenter. IST´s
breda kundbas, vår djupa kunskap samt vår produktbredd gör oss unika på marknaden.

Handbokens innehåll
Handboken för rollen Personal i Dexter innehåller beskrivning av alla delar och moduler som rollen Personal gr, Personal gy och
Personal vux har möjlighet att ta del av. Observera att varje kommun/skola har stor möjlighet att göra sina inställningar och
anpassningar därför kan bilder och texter vara annorlunda i er Dexter.
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Inledning
Denna handbok beskriver alla funktioner som personal för skola kan göra i Dexter. Vissa delar är
modulspecifika kan därför saknas för dig då din kommun/skola inte har dessa moduler.
Handboken är för skola vilket innebär att verksamheterna grundskola, gymnasiet och komvux finns
beskrivna och om det skiljer sig mellan verksamheterna finns detta noterat.

Jag saknar funktioner i Dexter
Vissa delar är modulspecifika och kan därför saknas för dig då din kommun/skola inte har dessa
moduler
Det kan även bero på att man har för kommunen/skolan bestämt att vissa funktioner ska vara
förbehållna central funktion. Kontakta din systemansvarig för mer information.

Vad får föräldrar med barn på min skola ta del av?
Kontakta din systemansvarig/skolans ansvarige för information om på vilket sätt detta hanteras hos er.
Se även Handbok för medborgare i Dexter.

Vad kan elever på min skola göra i Dexter?
Kontakta din systemansvarig/skolans ansvarig för information om på vilket sätt detta hanteras hos er.
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Systemuppbyggnad
Dexter
Dexter är en applikation som arbetar mot en egen databas. Denna databas är dubbelriktat
synkroniserad med Extensdatabasen i realtid. Användaren loggar in i Dexter med sitt
användarnamn och lösenord som genererats i Extens och beroende på vilken/vilka roll/er
användaren har, ges användaren tillgång till olika menyer och därigenom även olika funktioner i
systemet.
Vi använder alltså oss av ett rollbaserat behörighetssystem för att definiera vilka sidor en
användare skall få tillgång till. Även som icke-inloggad användare kan man ta del av den
information som Ni beslutar vara publik. Rollen man har som icke-inloggad användare är
”Anonymous”. Genom att alltså betrakta en ”roll-lös” som en roll kan vi också styra vad man kan
göra i icke-inloggat läge.
Anpassning av dessa sidor hanteras av systemadministratören.

Exempel på vad en icke-inloggad användare kan göra. (Gymnasium)
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Systemöversikt
Systemet innehåller ett antal olika samverkande komponenter för att uppnå önskad funktionalitet.
De ingående komponenterna kan sägas vara:

Extens
I Extens har vi samtliga personer som kan ges tillgång till Dexter (m.a.o. elever, lärare etc.).
Med Extens e-postmodul skapar vi bl.a. användarnamn och lösenord och tilldelar dessa
användare roller.

Synkroniseringsmotor
Synkroniseringsmotorn i mitten ansvarar för att skyffla data mellan Extens och Dexter.
Normalt sett märker man inte så mycket av den, men man kan behöva kontrollera den via ett
webbgränsnitt. Detta tas dock upp under en s.k. teknikerutbildning.

Dexter
Detta är den stora massan användares gränssnitt. Här loggar eleverna, föräldrarna, lärare
m.fl. in och tar del av information samt gör inmatningar av den information som bestämts att
man skall ha möjlighet att se eller påverka.
En överskådlig systembild visas nedan.
Dexteranvändare

Extensanvändare

Extens

Synk

Dexter

Hur man väljer att placera de olika komponenterna nätverksmässigt och servermässigt är något som
beslutas under ett första projektmöte i samverkan med kund. Problematiken kring detta kommer därför
inte att beröras närmare i denna handbok.
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Flödesbeskrivning
- eller från person i Extens till
Dexteranvändare.
Alla potentiella Dexteranvändare finns i dag registrerade i någon form i Extens. (som sökande till
gymnasiet, elever, lärare etc.) i Extens. Via Extens e-postmodul hämtar vi upp dessa uppgifter och
skapar med modulen användarnamn och lösenord för användarna med en knapptryckning, lämpligen
med urval på enhet och klass för en vanlig elev och på period för sökande till gymnasiet. I det fall
kommunen redan har Extens e-postmodul för integrationer mot en katalogtjänst eller en
grupprogramvara – eller bestämmer sig för att skaffa detta i samband med införandet av Dexter – är
det samma användarnamn som används även för denna integration så att användarna endast
behöver komma ihåg en inloggning.

Hur ser ett konto ut?
Formatet på ett konto är valfritt för kommunen/skolan. Kontakta din systemansvarig för information om
er kontostandard.

Hur loggar jag in?
Starta din Internet Explorer och sök fram kommunens/skolans Dexter sida.

Exempel på Adress för Dexter
Kontrollera med din systemansvarig om Er adress på webben.
Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Då anpassningar kan ha skett för er Dexter kan rutan se något annorlunda ut.
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Jag har undervisning på mer än en skola
En användare kan ha flera roller eftersom en elev kan finnas på mer än en enhet eller lärare kan
finnas på flera enheter eller en skolledare har mer än en skola osv. Användaren har ändå ett och
samma användarnamn och lösenord. När användaren loggat in i Dexter får den välja bland tillgängliga
roller om den har flera olika roller.
Om du ansvarar för mer än en enhet kan du ha tillgång till flera roller.
Du loggar in en gång med ditt användarnamn och lösenord och växlar sedan roll under Aktuell
enhet/roll:

Om du har fler roller knutet till ditt användarkonto kan du bestämma vilken roll som först ska visas när
man loggar in i Dexter. Detta görs under Min profil. Se även avsnitt om att Byta lösenord.

När du har loggat in har du tillgång till de funktioner som man valt att använda i din skola/kommun.
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Menyrubriker och funktioner
Exempel för personal med tillgång till hela utbudet:

Funktionerna finns beskrivna i denna handbok.

För att på ett
säkert sätt lämna
applikationen ska
man Logga ut.

Jag vill byta mitt lösenord
Användarna Dexter kan ges möjlighet att byta lösenord och för att bibehålla samma säkerhet som vid
skapandet av Dexterkontot har systemadministratören satt villkoren för det nya lösenordet.
OBS! Det kan vara av speciella skäl man valt att inte ge möjligheten att byta lösenord, kontakta din
systemansvarige för besked.
Du hittar möjligheten till att byta lösenord under Min profil. Min profil kan vara omdöpt till Inställningar
eller liknade i Er Dexter.
Klicka på funktionen, då får du fram uppgifter om ditt/dina konton i Dexter.

Längst ut till höger klickar du på Ändra lösenord.
Sedan ska du skriva in ditt nuvarande lösenord.
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När du klickat OK, ska du skriva in ditt nya lösenord 2 gånger enligt villkoren.
Du får information om villkoren för det nya lösenordet när du vill ändra ditt lösenord.

Du får information om att lösenordet är bytt. Och ska användas nästa gång du loggar in i Dexter.

Lösenordet förs över till Extens. Skulle du glömma ditt lösenord kontakta din systemansvarig eller
administratör av Extens.
Tänk på att förvara användarnamn och lösenord på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt
informationen eller funktionerna.
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Inloggning i Dexter
Vi skall nu följa Karin Kronkvist, lärare på Norrekaskolan.
Karin loggar in i Dexter och identifieras som lärare. Startbilden ser ut så här:

Genvägar fönstret Välkommen
I detta exempel finns nedanstående genvägarna Mitt schema, Elevfrånvaro, Sök utvecklingsarbete,
Loggbok, Registrera frånvaro, Betygsregistrering, Veckobrevl och Lägg till Nyhet tillgängliga för en
grundskollärare. Genvägarna definieras av administratören. Denna handbok innehåller beskrivning av
Lägg till nyhet, Klasslistor, mentorslistor, grupplistor och personallista.

Nyheter
De aktuella nyheterna som gäller Norrekaskolan och hennes roll, visas för Karin.

Handbok för personal skola i Dexter

12 (119)

Aktuellt
Karins schema för den aktuella dagen visas under aktuellt. Pågående lektion markeras med en grön
pil och grön text. Planerade lektioner är svarta och lektioner som varit visas som grå. (Detta förutsätter
att schemat är inläst i Dexter)
Eftersom Karin är klassföreståndare visas anmäld frånvaro för hennes elever som en klickbar länk och
för andra elever som hon skall ha i sin undervisning idag. (Detta förutsätter att Dexter
Närvaro/Frånvaro används)
Ytterligare information som är aktuellt visas såsom samtalsunderlag att besvara och bokade
utvecklingssamtal. (Detta förutsätter att modulen för utvecklingssamtal finns)

Länkar
De länkar som av administratören lagts upp för lärare visas här.

Expeditionen
Innehåller listor och scheman för utskrifter. Observera att det krävs att schema finns inläst i Extens för
att visas i Dexter. Denna handbok berör endast klasslistor, mentorslistor, grupplistor och personallista.

Klasslistor
Karin vill skriva ut en klasslista för sin klass. Hon väljer klasslistor och skriver sedan in
klassbeteckningen och avslutar med Sök.
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Här kan Karin göra sortering på Namn, Föd.dat samt Postnr/Ort genom att klicka på rubriken. Vill
Karin att efternamn ska komma före förnamn klickar hon i Efternamn först.
Kuvertet visas om det finns e-postadress till eleven. Om Karin klickar på den startar hennes epostklient och hon kan skicka e-brev direkt till eleven. Hon kan även skicka massmail till alla i listan.
Karin kan dessutom ta fram en lista med elevers eventuella dubbla adresser, dvs om elevens adress
är olika i elevregistret och i personregistret i Extens, genom att klicka i Visa dubbla adresser.

En lista med mobilnummer och e-postadresser kan Karin ta fram genom att klicka i Visa telefonlista
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Elevuppgifter
Genom att klicka på elevens namn Maja Ajeel kan Karin se Maja’s så kallade elevkort. Här visas
Maja’s alla adress- och telefonuppgifter, klassföreståndare samt vårdnadshavare och deras adressoch telefonuppgifter. Observera att adressuppgifterna inkommer till Extens via inläsning av
folkbokföringsregistret för automatisk överföring till Dexter för alla folkbokförda elever. Övriga elever
måste registreras manuellt i Extens eller med hjälp av Navet (kan beställas från bl a IST).

Ändra telefonnummer
Om funktionen adressändring är aktiverad i Dexter samt om Karin är klassföreståndare/mentor kan
Karin registrera telefonnummer för Sofie och hennes vårdnadshavare till administrationen för
godkännande i Extens.
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Karin fyller i de nya uppgifterna samt klickar på Spara.
Hon får då en fråga om hon vill göra detta och hon besvarar fråga med OK.
Avbryt innebär att uppgifterna inte sparas.

Uppgifterna kommer in i Extens Inkorg för behandling av administratören som ser till att uppgifterna
godkänns och uppdateras.
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Utskrifter av listor
Man kan skriva ut en klasslista i fyra olika format.
Karin vill kunna skriva ut frånvarolistan och väljer Skriv ut: Frånvaro.

Denna lista kan användas för att föra frånvaro för eleverna manuellt. Observera att detta inte har
någon koppling till frånvarohanteringen i Dexter.

Då hon väljer att skicka denna till skrivare behöver hon gå till Arkiv – Skriv ut

Här kan hon även välja att förhandsgranska ytterligare via funktioner i Internet Explorer välja skrivare,
marginaler, sidhuvud, sidfot mm.
Skulle Karin vilja hantera informationen i exempelvis Officeprogrammen Word eller Excel kan hon
markera, kopiera allt och klistra in enligt vanlig windosstandard för vidare bearbetning.
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Övriga utskriftsformat:

Adresslista

Linjer

Rutor
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Mentorslistor
Karin kan också skriva ut en mentorslista för sin mentorsgrupp. Hon väljer mentorslistor och väljer
bland sina grupper i plocklistan (alternativt skriver in mentorsbeteckningen) och avslutar med Sök.

Mentorslistan fungerar på precis samma sätt som klasslistan (förutom möjligheten att visa dubbla
adresser).
Utskrift sker på samma sätt som för klasslista, se föregående avsnitt om Utskrift av listor.
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Grupplistor
Karin vill ta fram en grupplista och det gör hon antingen i rullningslisten Mina grupper (där finns alla
Karin’s grupper) eller klickar direkt på knappen Sök och väljer önskad grupp.

Grupplistan fungerar på precis samma sätt som klasslistan (förutom möjligheten att visa dubbla
adresser).
Utskrift sker på samma sätt som för klasslista, se föregående avsnitt om Utskrift av listor.
Om man finner fel elever eller saknar elever är det bra om man skriver ut listan samt gör kommentarer
om felen och lämnar denna till administrationen så att rättning i systemet kan ske, grupplistan är också
samma som för betyg, frånvaro och IUP, varför det är viktigt att listan är uppdaterad. När rättning är
gjord i Extens kan man via Dexter skriva ut listor som är korrekta. Administratören gör inställningar i
Extens vilka listor som visas i Dexter, ser du fortfarande listor från tidigare läsår, säg då till om detta så
tas de bort från Dexter.
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Personallista
Karin söker telefonnumret till en kollega, Annika Andersson.
Hon väljer Personallista i menyn.

Följande sida visas:

I listan hittar hon informationen hon söker om Annika Andersson.
Om Karin vill skicka e-brev till kollegan, kan hon klicka på kuvertet ute till höger, så startas hennes
epost-klient och hon kan skriva sitt e-brev. Klickar hon på lärarens namn, ser hon lärarens
personalkort.

Utskrift av personallista
På motsvarande sätt som för klass- och grupplistor skriver man ut personallistor i formaten:
•
Adress
•
Linjer
•
Rutor
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Nyheter
Lägga till nyhet
Observera att denna funktion kan vara förbehållen skolledare och eller administratör.
Karin vill använda ”anslagstavlan” i Dexter och publicera en nyhet.
Först väljer hon Lägg till nyhet i menyn.

Följande dialog visas:

Roll:
Visa från:

För vilken roll i Dexter nyheten skall publiceras.
Det datum nyheten börjar visas i Dexter. Kalendern kan användas eller så fyller man i
datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD
Visa till:
Så länge visas nyheten
Rubrik:
Nyhetsrubriken
Kort inledning: Nyheten inleds med denna text.
Brödtext:
Nyhetens detaljinformation.

Karin fyller i denna nyhet.
Då hon är klar klickar hon på OK. Nyheten publiceras då om dagens datum är aktuellt under perioden
Visa från och Visa till.
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Visa nyheter
Nu vill Karin kontrollera att nyheten lagts ut och visas i Dexter.
Karin väljer att gå till startsidan.

Nyheten är publicerad.

Hon klickar på rubriken i nyheten och får upp mer detaljerad information.

Här visas vem som skrivit in nyheten och när den är publicerad. Om Karin vill göra någon ändring i
texten, kan hon nu klicka på Ändra. Vill hon radera den klickar hon på Ta bort.
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Klassrummet
Frånvaroregistrering
Närvaro/Frånvaro i Dexter består av tre delar:
1.
Anmäld frånvaro

2.

Anmäld frånvaro läggs in på aktuell elev vid frånvaro och ledighet. Detta är en information
som visas i de lektioner som sammanfaller med anmälan men ger ingen
frånvaroregistrering förrän undervisande lärare bekräftar frånvaron vid lektionskvittensen.
Anmäld frånvaroorsak är redan vald på aktuell elev och slår igenom då läraren klickar
OK.
Registrering av frånvaro – Kvittens av lektioner

3.

Efter lektionens/ernas genomförande kvitterar läraren sina lektioner i Dexter genom att i
sitt eget schema klicka på aktuell lektion, varvid en lista med gruppens elever visas,
markerar elever som är frånvarande och inte har anmäld frånvaro inlagd, samt klickar
OK.
Sammanställningar, statistik och utskrift
Varje inloggad lärare kan få fram sammanställningar på de grupper man undervisar/är
mentor för. Det finns totalsummor, statistik fördelat på ämne/kurs, detaljerad utskrift över
varje enskilt frånvarotillfälle samt grafisk bild över gruppen/eleven.

Den tydliga skillnaden mellan Anmäld frånvaro och Registrerad frånvaro har sin största grund i
skolverkets skrivning:

”Det är den undervisande läraren som bedömer
om eleven deltagit i undervisningen eller inte.”
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Anmäld frånvaro
Anmäld frånvaro kan läggas in av en administratör på skolans samtliga elever.
Lärare kan lägga in anmälan på de elever han/hon undervisar/är mentor för.
Läraren kan även lägga in anmäld frånvaro på skolans samtliga elever om administratören valt den
inställningen.
Myndig elev/vårdnadshavare kan lägga in anmäld frånvaro.
Administratören i Dexter kan ställa in hur många dagar bakåt i tiden de olika rollerna i Dexter ska
kunna lägga in anmäld frånvaro och även hur många dagar bakåt i tiden man skall kunna registrera
eller ändra registrerad frånvaro.
Välj Klassrummet | Registrera anmäld frånvaro

Välj en av dina grupper/klasser och klicka på OK eller fyll i ett av de övriga fälten. Fyller du i Malin
under förnamn får du fram alla Malin som du undervisar.
Endast ett av fälten behöver fyllas i för att man ska få träff.

Resultatlistan innehåller endast elever från de grupper där jag är klassföreståndare, mentor eller
undervisande lärare.
Klicka på den elev du vill lägga in en anmäld frånvaro på
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Under rubriken aktuell anmäld frånvaro visas den anmälda frånvaro som sedan tidigare finns
registrerad för eleven. (grön inringning)
Skriv in anmäl frånvaro genom att välja orsak, startdatum, slutdatum samt klockslag om det gäller del
av dag. (lila inringning)
Om du klickar på ”Visa frånvaro under läsåret” visas tidigare inlagd anmäld frånvaro.

Sammanställning av anmäld frånvaro
Redan på startsidan ser man en lista över anmäld frånvaro för elever man undervisar/är mentor för.
De elever man är mentor för kan man klicka på. Om man gör det visas detaljerad visning av
innevarande månads frånvaroposter.

Denna lista kan se ut som bilden nedan.
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Man kan här se att sista raden har lagts in av läraren Gunilla Svensson innan anmäld frånvaro lagts in
vilket gör att Malin har fått okänd frånvaro.
Eftersom man på andra raden ser att det finns en frånvaroanmälan kan man passa på att ändra
”Okänd orsak” till ”Anmäld Frånvaro” så att statistiken blir korrekt.
Detta kan också ändras på ett mer rationellt sätt för hela klassen/mentorsgruppen via Elevkontroll.
Se avsnittet ”Korrigera ogiltig frånvaro” senare i detta material.
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Registrering av frånvaro
Administratören ställer in, hur långt tillbaka i tiden du kan registrera, eller ändra frånvaro.

Kvittering via startsidan – Dagens schema
Då man som undervisande lärare genomfört en eller flera lektioner loggar man i Dexter för att kvittera
lektionen/erna. Detta gäller även de lektioner som blivit inställda.
Som inloggad lärare möts man av en lista med dagens lektioner.
Om alla elever var närvarande på lektionen förutom de som har anmält frånvaro (se nedersta röda
markeringen) klickar man i ringen till höger om schemaposten varvid lektionen är kvitterad och ringen
försvinner (se övre högra markeringen).
Om en eller fler elever var frånvarande klickar man i schemapostens text (se övre vänstra
markeringen). Se nästa avsnitt.

Kvittering via vecko- eller månadsschema
Om man ska kvittera en lektion för en annan dag än idag väljer man menyn
Klassrummet | Registrera frånvaro.
Man möts då av sitt eget schema:
Skrolla med musen till rätt lektion och dubbelklicka i texten som står i lektionsrutans mitt:
Oavsett om man klickat på lektionen i schemat eller i listan på startsidan får man fram en lista med de
elever som ingår i den aktuella gruppen.
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Hannah Allen har anmält tandläkarbesök. Om man lägger muspekaren på det stora ”A:et” visas fler
detaljer. Allen kommer till lektionen men måste gå kl. 15:00. Ändra i detta fall frånvarotiden till 100
minuter.
Elin Andersson har anmält frånvaro och därför föreslås 120 minuters frånvaro med orsak ”Anmäld
frånvaro”.
Malin Funke kom 20 minuter sent och man väljer då orsak ”Försenad” eller motsvarande benämning
och ändrar frånvarotiden till 20 minuter.
Alexander Hanning kom inte alls till lektionen och eftersom man inte vet orsaken väljer man ”Okänd
orsak”
När man registrerat alla frånvarande eleverna klickar man på OK Nästa för att komma till kvittering av
nästa lektion i schemat eller OK för att komma tillbaka till schemabilden.
Om lektionen är inställd väljer man ”Inställd lektion” och klickar på OK.
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De olika färgerna på lektionerna i schemat har olika betydelser.

För muspekaren över Färgförklaringen ovanför schemat så får du förklaringarna:
Genomförd lektion
Delvis kvitterad lektion (närvarohantering av lektion)
Ej kvitterad (passerad lektion)
Inställd lektion
Ej kvitterad (framtida lektion)
Om det ligger parallella lektioner i schemat ser man inte alltid i lektionsrutan vad den gäller.
Ställ då muspekaren på lektionens text så kommer det upp en popup-ruta som visar tid, ämne, sal,
lärare och undervisningsgrupp för lektionen.
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Bekräfta närvaro
När man delar undervisning med flera lärare och man har en gemensam grupp och man vill rapportera
delar av eleverna var för sig är det lämpligt att använda bekräfta närvaro. Detta innebär att ingen av
eleverna från början har ”Närvarande” ifyllt. Respektive lärare bockar för de som var närvarande samt
fyller i frånvaroorsak på de elever som inte var på lektionen.
Denna funktion ställer man in per undervisningsgrupp och detta görs vanligtvis av en administratör
under menyn Grupphantering
När denna funktion är vald ser elevlistan ut så här vid registrering:

I bilden ovan har redan läraren Caterine Hanström bekräftat närvaro på vissa elever samt registrerat
Okänd frånvaro på Hampus Frej.
Välj Orsak för de elever som var frånvarande och markera därefter genom att klicka i kolumnen
”Närvarande” de elever som var på lektionen.
Den lärare som är den siste att registrera kan ev. använda knappen
[Markera kvarvarande elever som närvarande]
Om någon elev i gruppen saknar markering, närvaro eller frånvaro, kommer lektionsrutan i schemat att
bli orange.
För att hålla kontroll på sina elever bör man ha som rutin att kontrollera sina närvarolektioner och se
efter i de ”orangefärgade” lektioner som finns i min frånvarohantering, detta går bra att göra både i
vecko- och månadsvisning, om de omarkerade eleverna borde ha varit närvarande eller ej.

Dubbla frånvaroposter
Frånvaroregistreringen visar elever som redan har en frånvaropost, från en annan lektion med samma
starttid som lektionen. Väljer man att spara ytterligare en frånvaropost aktuell tid sparas den på
lektionens starttid + 1 minut.
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I exemplet ovan föregås visningen av lektionens elever, av en ruta som visar att Christoffer Andersson
och Emma Bengtsson, redan har frånvaro från fysikkursen som går parallellt med kemin. Med
vetskapen om att frånvaro redan har registrerats kan man avstå från att registrera närvaro/frånvaro på
Christoffer. Väljer man att registrera frånvaro även för kemilektionen, som för Emma. Så får Emma nu
en frånvaropost i kemi, med starttiden 14:06 och en i fysik med starttiden 14:05.
Vill fysikläraren göra om frånvaroregistreringen möts han av ett meddelande att Emma Bengtsson
även har frånvaro från kemin.

Endast två frånvaroposter kan sparas med ”samma” starttid.

Handbok för personal skola i Dexter

33 (119)

Tillfällig lektion
Om man gör ett studiebesök eller gör annan tillfällig schemaändring kan man begära en kopia av en
schemalagd lektion.
Gå till Klassrummet | Registrera frånvaro.
Klicka på den lektion du vill göra en kopia av på samma sätt som när du kvitterar en lektion.
Istället för att registrera frånvaro klickar du på [Beställ tillf. Lekt.]
Välj lektionsdatum samt start- och sluttid

Att vikariera för en kollega.
Om man genomför eller ställer in en lektion åt en kollega finns funktionen ”Välj Lärare att vikariera för”.
Välj i listan den lärare du skall kvittera/ställa in en lektion för.

Man får i detta fall fram schemat för lärare KAN och kvitterar lektioner på samma sätt som sina egna.
Man har även möjlighet att ställa in lektionen.

Den läraren som är inloggad registreras som vikarie och loggas på de frånvaroposter som läggs in.
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Sammanställning, statistik och utskrift
Klassen/Mentorsgruppen
Det finns två sätt att få fram aktuell statistik för klassen/mentorsgruppen man är ansvarig för. Detta
sker via:
Elevkontroll
Ger grafisk översikt för hela gruppen under vald vecka. Man
kan sedan gå vidare till enskild elev.
Här kan man också korrigera ogiltig frånvaro som
sammanfaller med anmäld frånvaro för hela
klassen/mentorsgruppen.
Elevfrånvaro – mina elever
(Frånvarolista)
Ger totalsummor för alla elever i gruppen för valt
tidsintervall.

Elevkontroll
Från och med maj 2009, kan administratören välja en inställning som automatiskt korrigerar ogiltig
frånvaro när den anmälda frånvaron registreras.
Detta gör att det inte går att ändra en anmäld frånvaro om en frånvaroregistrering på eleven
sammanfaller med tiden för anmäld frånvaro. Administratören kan tillfälligt ta bort denna inställning,
om man vill ändra anmäld frånvao.

Korrigera ogiltig frånvaro
Välj Klassrummet | Elevkontroll
Välj din klass eller mentorsgrupp
Behåll inställningen ”Alla elever”
Klicka på [Redan förd frånvaro]
Du får nu fram en lista över de senaste två veckornas ogiltiga frånvaro som sammanfaller med anmäld
frånvaro

.
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Första raden på respektive elev visar den anmälda frånvaron. Därefter listas de frånvaroposter med
ogiltig orsak som sammanfaller med anmälan.
För att korrigera de ogiltiga posterna så att de får den orsak som anmälan gäller klickar man på
[Markera alla] och sedan [Ändra markerad frånvaro]

Veckoöversikt
Välj Klassrummet | Elevkontroll
Välj din klass eller mentorsgrupp
Behåll inställningen ”Alla elever”
Klicka på [Ok]
Du får nu fram en grafisk presentation över dina elever.
Du kan gå till en annan vecka.
Varje liten ruta motsvarar en lektion oavsett lektionslängd
Du kan lägga muspekaren över en enskild lektion för att få reda på vad den innehåller och vilken
frånvaroorsak som är vald mm.
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Om man vill skriva ut denna grafiska presentation klickar man på Förhandsgranska utskrift. Det ger
följande fönster:

Färgerna är ersatta med symboler för att alla skrivare ska klara av detta.
För att skriva ut välj Arkiv/Skriv ut

Elevdetaljer
Om man vill kan man klicka på en enskild elev för att få fram detaljer.

Beskrivning för denna detaljerade visning finns
under rubriken ”Detaljerad lista över
frånvaroposter”.
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Elevfrånvaro – Mina elever (Frånvarolista)
Frånvaro i procent
Förutom den grafiska översikten vill man ofta först få fram totalsummor för sin grupp för ett visst
tidsintervall.
Välj Klassrummet | Elevfrånvaro – Mina elever
Välj din klass eller mentorsgrupp.
Behåll valet <alla> under Elev:
Välj start- och stoppdatum.
Klicka på OK

Bilden visar för eleven Mikael att lärarna tillsammans har kvitterat 61:30 timmar lektioner under
november månad varav 10:30 är giltig frånvaro (17%) och 1:20 är ogiltig frånvaro (2%).

Enskild elevs närvaro/frånvaro per kurs i procent
Man kan från gruppens sammanställning välja att se en enskild elev genom att klicka på elevens
namn.
Man kan också gå direkt till en elev genom att välja Klassrummet | Elevfrånvaro – Mina elever och
fylla i grupp, elev, tidsintervall och OK
Om man väljer Mikael Andersson i exemplet på förra sidan ger det följande bild:
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Man kan lätt växla till en annan elev i gruppen.
För att skriva ut ovanstående lista välj Skriv ut.
I det nya fönstret väljer man sedan Arkiv/Skriv ut
Vill man få en detaljerad utskrift av frånvarotillfällena väljer man
Per kurs eller Per datum vilket ger en av följande utskrivbara sidor:
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Detaljerad lista över frånvaroposter
För att fördjupa sig ytterligare på en elev klickar man på Elevkontroll, detaljer
Man får då fram en detaljerad lista över alla frånvaroposter per månad/vecka

I den här bilden kan man redigera orsakerna i posterna

Grafisk översikt på enskild elev
Om man klickar på Elevkontroll, grafisk får man fram ett veckoschema eller månadsschema beroende
på vad man valt för inställning under
Min Dexter | Inställningar.
Det går bra att växla mellan vecko- och månadsvisning.
Man kan byta vecka/månad.
Man kan byta till en annan elev i gruppen.
Man kan skriva ut schemat genom att välja Förhandsgranska utskrift.
Detta ger en utskrift med symboler istället för färger.
Man kan genom klicka på Elevkontroll, detaljer komma tillbaka till föregående vy.
Se bild på nästa sida.
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Statistik för enskilt ämne
Man kan få fram hur närvaro/frånvaro statistiken för en enskild
grupp ser ut. Detta ger också den genomförda tiden i ämnet/kursen
Välj Klassrummet | Elevfrånvaro – Mina elever.
Välj en grupp och start- och stoppdatum.
Det ger en bild som visar varje elevs närvaro frånvaro i ämnet samt
ger en bild av den genomförda tiden.
Den genomförda tiden är oftast samma för alla elev men kan avvika
om en elev kommit in senare i gruppen.

Man kan skriva ut listan genom att välja Skriv ut och sedan välja Arkiv/Skriv ut
Man kan även härifrån fördjupa sig i en enskild elev på samma sätt som tidigare beskrivits.
Dessutom kan man välja ett större datumintervall för att kontrollera den genomförda tiden jämfört mot
exempelvis timplanen, både för enskilt ämne och även mot den garanterade undervisningstiden totalt.

Lärarkvittens
För att närvaro/frånvaro- tid ska sparas på eleven måste lärarna registrera (kvittera lektionen) denna
information. Om funktionen finns kan du kontrollera om kollegorna har registrerat sina lektioner.
Välj menypunkten Lärarkvittens.
Välj sedan lärare

Innevarande vecka visas för läraren.
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Färgförklaringar:
Grönt – lektionen kvitterad/genomförd
Rött – lektionen ej kvitterad (passerad)
Gult – lektionen inställd
Grått –framtida lektion
Du kan i denna bild välja en annan lärare eller Välja en annan vecka.
Du kan även välja att se månadsvis genom Visa månadskvittenser

Närvaronoteringar
I samband med kvittens av lektioner kan lärare ges möjlighet att föra närvaronotering på elevens
närvaropost.
OBS! Tänk på att förd närvaronotering på eleven kan via inställning redovisas i veckobrev till föräldrar
för grundskolan och gymnasiet!
OBS! Tänk på att närvaronotering redovisas i PUL registerutdrag.
Närvaronotering fylls i under Not.

Det finns möjlig att skriva in text och/eller välja från lista. Ex. Sen ankomst. Listan byggs av
systemansvarig för Dexter.
Det finns en
noteringen på
eleven
När man ställer
musmarkören
ovanför Not ikonen
visas de noteringar
som finns.
!! Tänk på att..
• Om det finns en notering gjord på en elev får ikonen en * bredvid sig.
• Om man ställer sig med musen över ikonen för notering så visar den en textruta med de
noteringar som finns på eleven.
Klicka på ikonen för not på den elev som skall få en notering gällande deras närvaro
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Fältnamn
Textruta

Förklaring på fälten
Textrutan är till för att skriva egna noteringar

Bör lägga mer tid på
läxläsning

De fördefinierade noteringarna som visas i den högra delen är
möjliga för administratören att styra över

Du kan enkelt ta fram en översikt av alla dina närvaronoteringar via funktionen Närvaronoteringar.

Genom att klicka på elevens namn kan du enkelt se noteringen och dess datum.
Via Detaljerad utskrift per elev kan du skriva ut för alla elever för eventuell överlämning till
vårdnadshavare.

Handbok för personal skola i Dexter

44 (119)

Veckobrev
Veckobrev finns för grundskolan och gymnasium.
Välj menypunkten Veckobrev.
I urvalsdialogen visas de Elevgrupper som jag som lärare är knuten till.

Gör ditt val i plocklistan för Elevgrupp
Klicka på Ok

!! Tänk på att..
Om det inte finns några veckobrev skrivna eller det är första gången som du öppnar denna elevgrupp i
veckobrev kommer listan att vara tom.
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Veckobrev (menyer/funktioner )
En liten förklaring till de fält som visas i veckobrevet.
Förklaring på Fält
Elevgrupp

Välj först Elevgrupp och bekräfta ditt val med
Ok. Om det finns något veckobrev som hör till
den valda gruppen visas de i en lista

Veckobrev

Här kan ni se veckobrevet med all information till
respektive elev

Gruppinfo

Här kan du skriva information som är riktad till
hela klassen/gruppen.

Elevinfo

Här kan du lägga till och ändra elevinformation
som är riktad till respektive elev. Eleven och dess
föräldrar kan endast se informationen till
respektive elev. Däremot kan lärare/admin se
alla elevers elevinfo

Publicerat

Gör att veckobrevet blir tillgängligt för elever och
föräldrar.

Aktuellt under perioden

Datumintervallet under Aktuellt under perioden
avser för vilken period som brevet är aktuellt och
styr när brevet ska visas på elevens startsida

Ta bort

Om du vill radera hela brevet klickar du på Ta
bort.
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Nytt veckobrev
Klicka på knappen nytt veckobrev
Fältnamn
Veckobrevets namn

Obligatorisktfält
JA

Aktuellt from
Aktuellt tom
Frånvaro from
Frånvaro tom

JA
JA
NEJ
NEJ

Allmän information

NEJ

Förklaring på fälten
Det finns möjlighet att både skapa sitt eget namn
eller välja ett datum från kalender.
Datumintervallet som brevet är aktuellt
Perioden avser när den ogiltiga
frånvaron/närvaronoteringarna registrerades. Om
även elev och föräldrar ska kunna se uppgifterna
krävs det också att inställningen för visning är
satt av administratören
Under Allmän information skrivs sådan
information som är riktad till hela
klassen/gruppen

Ange det namn, datum och text som veckobrevet skall innehålla
Klicka på Spara
!! Tänk på att..
• När du skapar veckobrevets namn är det bra att använda sig av en standard, mycket
snyggare och mer överskådligt.
• Om inget anges i frånvaro from – tom visas ingen frånvaro
• Delen med frånvaro kräver licens
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Lägg till information per dag
Här kan du lägga till och ändra daginformation som är riktad till hela klassen/gruppen.
Klicka på länken Lägg till information per dag
Fältnamn
Dag
Information per dag:

Obligatorisktfält
JA
NEJ

Förklaring på fälten
Fält för att ange namn/datumet på dagen
Fält för att skriva information

Ange först namnet/datumet på dagen och sedan information som är riktad till hela
klassen/gruppen för just den dagen
Klicka på Spara

Lägg till daginformation - veckovis
Här kan du veckovis lägga till och ändra daginformation som är riktad till hela klassen/gruppen
Klicka på länken Lägg till daginformation - veckovis
Fältnamn
Dag
Information per dag:

Obligatorisktfält
JA
NEJ
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!! Tänk på att..
• Vill du skriva in information för t ex tre veckor måste du gå in på sidan tre gånger
• Du kan skriva in information i valfritt antal dagar, de dagar som inte blir ifyllda sparas inte i
systemet.

Gruppinformation
När man har skapat ett nytt veckobrev och det finns daginformation lagt på veckobrevet kan det se ut
som nedanstående sammanställning.

!! Tänk på att..
• Om man har fått daginformationen i fel ordning finns det möjlighet att flytta upp eller ned för att
få dom i rätt ordning
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•

Om man har lagt in en felaktig daginformation för veckobrevet kan man i detta fönster ta bort
det med ta bort knappen för den aktuella raden.

Ändra elevinformation
Här kan du lägga till och ändra elevinformation som är riktad till respektive elev.
Klicka på länken elevinfo (se bild nederst sidan 9)
Fältnamn
Elevinfo

Obligatorisktfält
NEJ

Läst av förälder

Förklaring på fälten
Fält för att ange information till respektive elev
För varje elev ser du om brevet är läst av någon
förälder och kvitterat via applikationen/systemet
och i så fall av vem.
Det går att skriva ut sidan genom att klicka på
Skriv ut

Skriv ut

!! Tänk på att..
• Eleven och dess föräldrar kan endast se informationen till respektive elev.
• Däremot kan lärare/admin se alla elevers elevinfo

Visa veckobrev
I läget visa veckobrev kan man se veckobrevet med all information för respektive elev. Man kan även i
listan välja alla då visas endast den generella informationen på veckobrevet.
Klicka på det skapade veckobrevet
Välj elev
Fältnamn
Veckobrevs info
Allmän information
Information per dag
Elevinfo

Förklaring på fälten
Information om veckobrevets namn, klass/grupp, vilket intervall
som brevet är aktuellt samt elevens namn och födelsedatum
Allmän information till hela klassen/gruppen
Här visas information per dag till hela klassen/gruppen
Här visas den unika information som finns för aktuell elev
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Noteringar
Ogiltig frånvaro
Läst av förälder
Klassföreståndare
Välj elever för utskrift
Skriv ut/ Föräldrautskrift

Noteringar på kurser där eleven har varit närvarande
(inställningsbart av admin)
Ogiltig frånvaro (inställningsbart av admin)
Fält för att visa om någon förälder har läst veckobrevet och
kvitterat via applikationen/systemet
Klassföreståndare/mentor
Då visas en sida där det går markera vilka elever som
veckobrevet ska skrivas ut för
• Du kan skriva ut veckobrevet med all information. Klicka på Skriv
ut.
• Om man har valt att inte visa närvaronoteringar eller ogiltig
frånvaro för förälder och elev kan administratör och lärare ändå
skriva ut veckobrevet med den informationen. Klicka på Skriv ut.
• Om administratör eller lärare vill skriva ut med samma innehåll
som förälder och elev har de ett annat utskriftsalternativ Klicka på
Föräldrautskrift.
• För alla utskrifter gäller att när utskriften visas i ett nytt fönster
kan du även förhandsgranska utskriften. Gör detta genom att i det
nya fönstret klicka i menyn på Arkiv, Förhandsgranska... Då visas
veckobrevet så som det kommer se ut vid utskrift med eventuella
sidbrytningar

Utskrift för elev/förälder
Du kan skriva ut veckobrevet med all information. Klicka på Skriv ut.
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!! Tänk på att..
• När utskriften visas i ett nytt fönster kan du även förhandsgranska utskriften. Gör detta genom
att i det nya fönstret klicka i menyn på Arkiv, Förhandsgranska... Då visas veckobrevet så som
det kommer se ut vid utskrift
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Utskrift för fler elever
Om du vill skriva ut till flera elever samtidigt klickar du på Välj elever för utskrift. Då visas en sida där
det går markera vilka elever som veckobrevet ska skrivas ut för.

!! Tänk på att..
• Om du har valt en elev i plocklistan kan du skriva ut veckobrevet med all information för den
eleven. Denna utskrift visas likadant för administratör, lärare, förälder och elev om
administratören har valt att visa närvaronoteringar och ogiltig frånvaro. Klicka på Skriv ut
•

Om man har valt att inte visa närvaronoteringar eller ogiltig frånvaro för förälder och elev kan
administratör och lärare ändå skriva ut veckobrevet med den informationen. Klicka på Skriv
ut. Om administratör eller lärare vill skriva ut med samma innehåll som förälder och elev har
de ett annat utskriftsalternativ. Klicka på Föräldrautskrift knappen.

•

För alla utskrifter gäller att när utskriften visas i ett nytt fönster kan du även förhandsgranska
utskriften. Gör detta genom att i det nya fönstret klicka i menyn på Arkiv, Förhandsgranska...
Då visas veckobrevet så som det kommer se ut vid utskrift med eventuella sidbrytningar
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Utvecklingssamtal
Modulen utvecklingssamtal är gjord för att kunna användas både av elev, lärare, och
vårdnadshavare. Modulen finns för grundskolan och gymnasiet. Man väljer själv när man vill
låta de olika kategorierna börja använda modulen. Eftersom det kanske vanligaste
tillvägagångssättet är att låta lärarna använda modulen först, och sedan koppla på elever och
föräldrar, är detta material gjort utifrån det. Senare i materialet tas dock även upp hur man
arbetar om man även har elever och vårdnadshavare påkopplade i Dexter.
Viktigt att känna till är att alla förutsättningarna i Extens måste vara på plats för att modulen ska
fungera helt korrekt. Nedanstående måste vara registrerat:
• Klassföreståndare/mentor på respektive klass/mentorsgrupp
•

Aktuella ämnen med undervisningsgrupp och Lärare1/Signbetyg

•

Aktuella vårdnadshavare i familjebilden

De olika rollerna har olika möjligheter och funktioner i Dexter.
Klassföreståndare/mentor initierar utvecklingssamtalet och det arbetet kan påbörjas när som
helst på terminen även om själva utvecklingssamtalet inte är tidsatt. Eftersom även det
arbetssättet upplevs vara det mest önskade och frekventa så är materialet gjort även utifrån det,
men vill man börja med att tidsätta utvecklingssamtalet är det inget som hindrar, då börjar man i
så fall med de avsnitten.
Undervisande lärarna besvarar frågor som ställs i samtalsunderlagen, och dessa frågor
bestämmer varje kommun och registrerar i Dexter innan arbetet från lärarna kan ske (se separat
handledning).
Klassföreståndare/mentor fortsätter sedan att arbeta och förbereda utvecklingssamtalet.
Elev och vårdnadshavare kan besvara samtalsfrågor och även ta del av hela
utvecklingssamtalet.
Vi skall nu följa Margaretha Lek som dels är mentor i klass 5B och dels undervisande lärare på
Norrekaskolan. Vi kommer även att träffa Sven Dahlström som är undervisande lärare.
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Klassföreståndare/mentor initierar samtal
Margaretha väljer menyn Klassrummet och menypunkten Sök utvecklingssamtal.
Observera att både menyer och menypunkter kan ha annorlunda texter än i detta material
eftersom menyer och menypunkter är valbara i respektive kommun.
• I nedanstående bild väljer Margaretha den klass/mentorsgrupp hon vill skapa
utvecklingssamtal för, alternativt en enstaka elev och klickar på knappen [Sök].

I bilden ovan kan Margaretha senare även skriva ut sina bokade samtalstider.
Margaretha väljer boxen Samtal – mina grupper och markerar där
sin klass, 5B.
Då ser hon följande bild (nästa sida)

Handbok för personal skola i Dexter

55 (119)

När man kommit till denna sida kan Margaretha göra på några olika sätt
1. Hon bockar i vem det ska skickas frågor till när man initierar ett utvecklingsamtal
för eleven/eleverna. I vårt exempel endast ”Lärare”. Därefter klickar hon på
Knappen Skapa Samtalsunderlag för samtliga (vilket då avser samtliga elever).
Samtalunderlag har skapats dock inte något utvecklingssamtal (datum saknas)
2. Hon sätter ett datum i Datumrutan framför varje elev genom att klicka i rutan så att
en almanacka dyker upp. Samma datum sätts för alla elever. Det är inte det riktiga
datumet för elevens utvecklingssamtal utan utnyttjas som en anvisning om sista
datum för dem som fått frågor att skicka in svaren på dessa till mentorn. Därefter
bockar hon i vem man vill skicka frågor till (Lärare) och avslutar med att klicka på
knappen Skapa Samtalsunderlag för samtliga. Eftersom datum är satt, skapas
ett utvecklingssamtal direkt.
3. Margaretha sätter datum på endast några elever, bockar i till vem man vill skicka
frågor och trycker sedan på Skapa samtal / sätt datum. Då skapas ett
utvecklingssamtal endast för de markerade eleverna och frågor går ut till
berörda.
Oavsett vilken metod man använder, kommer följande att inträffa:
Det kommer en markering i fältet Initierade samtal, antingen ett datum eller ordet ”Initierat”.
Detta läge innebär att Extens i vårt exempel har sökt undervisande lärare för varje elev. Om
även Elev och Förälder hade varit ibockade hade Extens även kopplat ihop dessa för att rätt
personer skulle få rätt frågor att besvara inför utvecklingsamtalet.
I Dexter ser det ut så här beroende på vilket alternativ man valt
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Status Initierat innebär att endast Margaretha som klassföreståndare/mentor kan arbeta med
samtalet. Inga frågeställningar har ännu skickats ut.

Genom att klicka på Datumlänken eller på länken Initierat för någon elev kommer Margaretha
till vald elevs utvecklingsamtalssida och kan börja arbeta med utvecklingssamtalet i följande
bild, t ex att skriva anteckningar. Hon kan även granska till vilka lärare frågorna kommer att
ställas i samtalsunderlagen genom att använda länken Skriv ut utvecklingssamtalet.
Observera att granskningen är viktig innan eftersom det är här Margaretha har möjlighet
att upptäcka om någon undervisande lärare saknas i samtalsunderlaget. (Det är
registreringen av undervisande lärare i Extens som styr vilka lärare som kommer att få
samtalsunderlag.)

När man klickar på länken ”Skriv ut utvecklingssamtalet” ser man vem som kommer att få
frågeställningar (samtalsunderlag). Ännu är inget ifyllt. Bilden används endast för att kontrollera
”Sändlistan”
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Om något är fel:
Om någon lärare/något ämne som ska ha ett samtalsunderlag saknas vid granskningen måste
assistenten för Extens kontaktas för korrigering där.
Om någon lärare/något ämne har fått ett samtalsunderlag som ej ska besvaras, t ex för någon
form av mentorstid, ämnesprov etc, kan den undervisande läraren (eller enhetsadministratören
beroende på hur det är organiserat) själv se till att detta ”ämne” ej genererar ett
samtalsunderlag. (i exemplet ovan ska Ämnesprov tas bort!)
Observera att vid eventuella ändringar av båda ovanstående fallen måste
mentor/klassföreståndare skapa ny samtalsunderlag för att ändringarna ska ske.
Om mentor/klassföreståndare själv har möjlighet att göra så att en lärare/något ämne ej får ett
samtalsunderlag görs detta enligt nedan.
Han/hon tar menypunkten Grupphantering och gör önskat urval, t ex period, ämne/kurs
och/eller grupp och sedan knappen [Sök].

Då kommer nedanstående bild upp.
De grupper som ej ska generera samtalsunderlag bockas av i kolumnen IUP, klicka sedan på
knappen [Spara].
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Observera att vid eventuella ändringar av ovanstående måste mentor/klassföreståndare
generera nya samtalsunderlag för att ändringen ska ge resultat.
Observera också att alla ovanstående ändringar gäller hela gruppen, alltså inte en enstaka
elev.
Om det för en enstaka elev ska läggas till/tas bort något samtalsunderlag finns det möjlighet att
göra detta med hjälp av funktionen Lägga till/ta bort samtalsunderlag för lärare.
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Bocka i så fall i rutan Lägg till/ta bort samtalsunderlag? och klicka sedan på knappen
[Uppdatera samtalsunderlag].

En ny sida visas som en matris med de lärare som kommer att tilldelas samtalsunderlag när
sedan samtalet publiceras. Bockarna visar vilka ämnen som respektive lärare kommer att få ett
samtalsunderlag för. Dessa lärare är registrerade som Lärare 1 (signbetyg) på respektive
undervisningsgrupp.
Är bocken gråmarkerad betyder det att läraren har börjat svara på underlaget och då går det
inte att plocka bort samtalsunderlaget. (Detta är ju endast möjligt om man redan har publicerat
samtalsunderlagen).
Vill man komplettera samtalsunderlaget med någon lärare som inte registrerad på någon
undervisningsgrupp för denna elev söker man på personnummer eller signatur i dialogen Lägg
till lärare och klickar sedan på knappen [Sök]. Läraren visas då i matrisen och markering kan
ske på önskat ämne/kurs eller Ej ämnesrelaterat.
Ett kryss i Ej ämnesrelaterad betyder att man bara får frågor som inte är ämnesrelaterad
Kryssa man för ett ämne får man de frågor som eventuellt är kopplade till det ämnet samt alla
frågor som inte är ämnesrelaterade.
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Klassföreståndare/mentor publicerar samtal
Men för att sedan de undervisande lärarna ska kunna svara på samtalsunderlagen måste
samtalen även publiceras, vilket kan för ett enstaka samtal göras i ovanstående bild (sidan 5)
genom att klicka i ringen Publicerat och sedan Spara
Men vill man publicera alla initierade samtal för klassen/mentorsgruppen gör man det i bilden på
sidan 4, (menyn Klassrummet och menypunkten Mina utvecklingssamtal) genom att klicka
på knappen [Publicera samtal].

Nu har i stället samtalen status Publicerat vilket innebär att alla undervisande lärare i
Margarethas klass/mentorsgrupp har ett eller flera samtalsunderlag att besvara. I bilden ovan
ser man skillnaden på att ha använt datum resp inte gjort det när underlagen skapades.
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Undervisande lärare besvarar samtalsunderlag
När respektive lärare loggar in i Dexter syns det i Aktuellt-rutan att han/hon har obesvarade
samtalsunderlag. I bilden nedan har Sven Dahlström som är undervisande lärare i musik för de
aktuella eleverna loggat in i Dexter.

Genom att klicka på länken samtalsunderlag hamnar Sven i en bild, se nästa sida, där alla
hans samtalsunderlag finns/kommer att finnas oavsett om de är besvarade eller inte.
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Som standard visas här de obesvarade samtalsunderlagen men man kan även göra urval på
alla tidigare samtal oavsett om de är besvarade och/eller skickade. Detta urval kan kombineras
med urval på klass/grupp, ämne, status på utvecklingssamtalet, födelsedatum eller datum för
utvecklingssamtalet.
I denna bild är urvalet Obesvarade/Ej skickade samt klass 5B.Här ser man tydligt fördelen
med att använda datum vid initiering av samtalen. Datumet blir en påminnelse om sista dag att
skicka in svaren.
Genom att klicka på aktuellt samtalsunderlag för aktuell elev får Sven möjlighet att besvara
samtalsfrågorna som man i respektive kommun och för respektive skola har bestämt och
registrerat i Dexter.
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Efter alla frågor finns tre knappar, [Spara], [Spara / Stäng] och [Skicka].
Så länge Sven endast använder knappen [Spara] eller [Spara / Stäng] är det bara Sven själv
som kan se sina svar och även fortsätta att arbeta med frågorna. Knappen [Spara] kan man
använda under tiden man besvarar ett samtalsunderlag för en elev, detta för att eliminera risken
att bli ”utslängd” ur Dexter med osparad information. Med knappen [Spara / Stäng] stänger
man även fönstret med just det samtalsunderlaget.
När Sven sedan använder knappen [Skicka] går samtalsunderlaget iväg till Margaretha
Andersson (klassföreståndare/mentor), (och då man har elever och vårdnadshavare
påkopplade i Dexter blir de även synliga för dem).
Här finns även möjlighet att tillhandahålla länkar till styrdokument (görs av den
systemansvarige/enhetsadministratören för Dexter i respektive kommun/för respektive skola,
men detta kräver modulen IUP/Utvecklingsmål).
Sven har möjlighet att ta del av tidigare besvarade samtalsunderlag i ämnet för just den eleven
samt att ta del av övriga lärares besvarade/skickade samtalsunderlag inför det aktuella
utvecklingssamtalet.
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Beroende på om samtalsunderlagen endast är besvarade eller även skickade får de olika färg
och symboler.
Blå länk och öppet kuvert = besvarat (eller åtminstone påbörjat) men ej skickat
Grön länk och stängt kuvert = besvarat och även skickat
Svart länk och inget kuvert = ej påbörjat

När man har besvarat en mängd samtalsunderlag och vill skicka iväg samtliga till
mentor/klassföreståndare kan man göra urval på Besvarade/Ej skickade (eventuellt i
kombination med ytterligare urval) och sedan använda knappen [Skicka alla].
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Klassföreståndare/mentor bokar tider

•
•

Har Margaretha redan satt ett datum (2009-04-30) vid initieringen av samtalen
måste hon ändra till rätt datum på resp elevs utvecklingssamtalssida genom att
klicka på ”Ändra samtalsdatum”
Hade hon valt att initiera utan datum kan hon gå in i bilden enligt nedan genom
att gå via Mina utvecklingssamtal / Samtal – mina grupper och sätta datum och
tid i avsedda rutor.

Därefter trycker man Skapa samtal / sätt datum utan att bocka i någon mottagare av
samtalsunderlag. (Det är ju redan gjort vid initieringen)
Det publicerade samtalet har nu blivit ett ”riktigt” utvecklingssamtal med rätt datum och rätt tid.
För att se vilket klockslag det har, klickar man på datum-länken för att komma till själva
utvecklingssamtalet.
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Användning av bokning via Dexter:
Vill man låta föräldrarna boka via Dexter måste man först skapa en bokning. Se avsnitt om
Skapa bokning!
OBS! Bokning via Dexter gör att man med en enkel knapptryckning kan skapa ett
utvecklingssamtal med utgångspunkt i det datum föräldern bokat.
Har man redan satt ett datum vid initiering/publicering är samtalet redan skapat. Från
bokningssammanställningen får man då istället gå in manuellt och ändra datum samtal för
samtal. I annat fall skapas ett nytt samtal med nya samtalsunderlag, vilket naturligtvis inte får
ske!

Klassföreståndare/mentor skapar samtalsbokning via
Dexter
Det är möjligt att låta vårdnadshavarna själva boka sina tider utifrån de tider som
klassföreståndare/mentor presenterar. Om Margaretha (fortfarande klassföreståndare/mentor)
väljer att göra det klickar hon på menyn Klassrummet och menypunkten Adm
samtalsbokning
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och väljer där Skapa ny samtalsbokning.

I ovanstående bild skriver Margaretha önskad rubrik, väljer aktuell klass/mentorsgrupp, talar om
när bokningen är öppen (det kommer upp en kalender när man klickar på fälten från och till) och
skriver önskad informationstext och sparar sedan.
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När man har sparat får man ytterligare en så kallad panel till höger, nämligen där man ska
registrera de aktuella tiderna. Detta kan Margaretha göra nu, men hon kan vänta med det till
senare, och även eventuellt komplettera med ytterligare tider senare.

Om man har samma tider för de olika dagarna kan man göra på följande sätt:
Klicka i fältet Datum, klicka för önskad dag, fyll i önskad tid i fältet Tid och klicka på knappen
[Lägg till nytt datum].
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Gör om proceduren med ett nytt datum men med samma tid längst ner i panelen, och fortsätt så
tills alla dagar med samma tid finns registrerade.

Handbok för personal skola i Dexter

72 (119)

Nu klickar man på knappen [Markera alla dagar], fyller i fältet Tid med en ny tid som ska
komma på de markerade dagarna och klickar sedan på knappen [Lägg till ny tid]. Då har alla
de markerade dagarna utökats med ytterligare en tid.
Självklart kan man arbeta mer manuellt med att hela tiden lägga in nya dagar och/eller tider,
eller markera de dagar man vill utöka med nya tider. Man kan också ta bort felaktiga datum
och/eller tider.
Nu finns alla registrerade tider tillgängliga för bokning för vårdnadshavarna mellan de datum
som bokningen är öppen och det är bara för vårdnadshavarna att boka önskad tid.
Observera att om man vill att vårdnadshavarna samtidigt som de kan boka tider även ska ha
möjlighet att besvara samtalsfrågorna måste man göra enligt följande sida. (Gör man inte det
momentet nu så måste man göra det senare, det vill säga när man vill att elev och
vårdnadshavare ska kunna besvara frågorna.)
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Klassföreståndare/mentor publicerar samtalsfrågor
För att vårdnadshavare och elev ska kunna svara på samtalsunderlagen måste Margaretha i
nedanstående bild (menyn Klassrummet och menypunkten Mina utvecklingssamtal, välj
aktuell klass/mentorsgrupp och ta knappen [Sök]) bocka i rutorna framför Elev och
Vårdnadshavare och sedan klicka på
knappen [Skapa samtalsunderlag för samtliga].

Nu kommer vårdnadshavarna få 2 länkar i sina aktuelltrutor.
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Vårdnadshavares länkar:

Elevs länk:
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Bevaka bokning
Margaretha kan hela tiden följa bokningen, och se vilka vårdnadshavare som har bokat
respektive inte bokat tider för utvecklingssamtalet. Det gör hon genom att ta menyn
Klassrummet, menypunkten Skapa samtal från bokning, välja aktuell period, välja aktuell
samtalsbokning och knappen [Visa].

Här ser hon vilka elevers vårdnadshavare som har bokat tider (tiderna med rutor framför är
bokade) och om vårdnadshavarna har skrivit någon kommentar/fråga till henne.
• Hon kan skriva ut de bokade tiderna via länken Skriv ut.
•

Hon kan skriva ut en påminnelselista över de elever vars vårdnadshavare inte
har bokat någon tid via länken Påminnelselista.
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•

Hon kan skicka påminnelse via e-post om vårdnadshavarna har en e-postadress
i Extens via länken Skicka påminnelse.

•

Hon kan svara på eventuella kommentarer/frågor som vårdnadshavarna har ställt
genom att skriva i fältet Svar och klicka på knappen [Uppdatera].
Om Margaretha väljer att göra det kommer svaret från Margaretha att visas i
respektive vårdnadshavares Aktuellt-ruta.

•

Hon kan boka någon tid för någon vårdnadshavares räkning, t ex någon som
saknar Internet, om hon klickar på önskad tid.
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Skapa utvecklingssamtal
Det Margaretha hittills har gjort är endast att administrera själva bokningen, dessutom måste
hon skapa utvecklingssamtal av bokningen. Det gör hon i samma meny och menypunkt som
hon bevakade bokningen, nämligen menyn Klassrummet, menypunkten Skapa samtal från
bokning, och där välja aktuell period, välja aktuell samtalsbokning och sedan ta knappen
[Visa].

Här markerar hon de bokningar som nu ska bli samtal (knappen [Markera alla] markerar alla
gjorda bokningar) och tar sedan knappen [Skapa utvecklingssamtal].
Nu är tidsbokningarna definitiva och vårdnadshavarna kan ej längre själva ändra sina
preliminära tidsbokningar.
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När detta är gjort hamnar Margaretha i samma bild som man gör när man tar menyn
Klassrummet och menypunkten Sök utvecklingssamtal och de nyss skapade
utvecklingssamtalen har status Publicerade samtal med de aktuella datumen.
Observera att om man gör detta moment först, det vill säga innan man har initierat
utvecklingssamtalen, måste man här bocka i rutan Skapa samtalsunderlag för Lärare, Elev och
Vårdnadshavare innan man klickar på knappen [Skapa utvecklingssamtal]. Då får samtalen
först status Initierade samtal och man får sedan med hjälp av knappen [Publicera samtal] ge
samtalen status Publicerade samtal.
Observera också att det är nödvändigt att skapa rutiner på varje enhet hur denna modul ska
användas, speciellt när man låter alla kategorier ges tillgänglighet i Dexter, t ex:
•

När ska de undervisande lärare börja besvara samtalsunderlagen?

•

När ska dessa skickas in till klassföreståndare/mentor?

•

När ska vårdnadshavare kunna börja besvara samtalsunderlagen?

•

När ska elever kunna börja besvara samtalsunderlagen?

•

Ska vi lägga in datum redan vid initiering/publicering eller inte? Detta påverkar
hur vi hanterar samtalsbokningen via Dexter

•

Det finns säkert fler frågeställningar/rutiner som nogsamt ska tänkas igenom på
respektive skola/kommun

Utvecklingsmål
Modulen IUP/Utvecklingsmål hänger i högsta grad ihop med modulen Utvecklingssamtal.
Modulen finns för grundskolan och gymnasiet.
Dels överförs svaret på den fasta frågan angående Utvecklingsmål direkt in i denna modul om
man väljer att använda den frågan i samtalsunderlagen för de undervisande lärarna.
Dels krävs det att man för att använda modulen IUP/Utvecklingsmål först ha implementerat
modulen Utvecklingssamtal
Precis som med alla andra delar i Dexter kan man välja vilka kategorier man vill låta använda
modulen. Detta material förutsätter att man låter samtliga kategorier använda modulen, men
självklart bestämmer man det själv.
Även i denna modul har man olika möjligheter och rättigheter beroende på om man är
mentor/klassföreståndare eller undervisande lärare.
Klassföreståndare/mentor har huvudansvaret för utvecklingsmålen samt eventuella
utvecklingsarbeten men kan få viss hjälp och inblandning av undervisande lärare genom att
sätta dessa som ansvariga för utvecklingsmålen.
Undervisande lärarna görs ansvariga som handledare för utvecklingsarbeten.
Vårdnadshavare kan endast ta del av utvecklingsmål och eventuella utvecklingsarbeten.
Elever kan ta del av utvecklingsmål och skapa nya / redigera i eventuella utvecklingsarbeten
Vi ska följa Karin Kronkvist som är klassföreståndare/mentor på Norrekaskolan.
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Klassföreståndare/mentor skapar utvecklingsmål
Karin kan tillsammans med Maja och hennes vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet skapa ett
utvecklingsmål.
Hon väljer menyn Klassrummet och menypunkten Mina utvecklingssamtal och söker fram
Maja och det aktuella utvecklingssamtalet.

Här kan hon välja att skapa ett nytt utvecklingsmål eller att använda något av förslagen på
utvecklingsmål som de undervisande lärarna har föreslagit för Maja. Hon väljer det senare och
klickar på länken Förslag på utvecklingsmål.
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Hon hamnar då i nedanstående bild vilken presenterar samtliga förslag på utvecklingsmål som
de undervisande lärarna har föreslagit. (I det här exemplet är det endast två undervisande
lärare som har besvarat samtalsunderlagen.)

Hon väljer att skapa ett utvecklingsmål utifrån det förslaget som Torbjörn, lärare i engelska, har
föreslagit och klickar på länken Skapa utvecklingsmål.
Annika skriver en rubrik i följande bild, kopplar eventuellt utvecklingsmålet till Torbjörn som
anvarig och ev ytterligare en ansvarig person, sätter eventuellt ett uppföljningsdatum, eventuellt
ett måldatum och kopplar utvecklingsmålet till ett ämne, i det här fallet väljer Annika att koppla
utvecklingsmålet till ämnet engelska. (Det är inte nödvändigt att koppla utvecklingsmålet till ett
ämne.)

De ansvariga personerna som eventuellt kopplas till utvecklingsmålet får en indikation på detta i
sin Aktuellt-ruta.
Förslaget på utvecklingsmål från Torbjörn Ahonen hamnar i rutan Utvecklingsmål, och Annika
kan fylla på informationen i de övriga rutorna och sedan spara. Eller om hon hellre låter
Torbjörn arbeta vidare med utvecklingsmålet.
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Även här i denna bild kan man lägga målskrivningar som kan underlätta skapandet och
registreringen av utvecklingsmål. Man kan t ex lägga en länk till Skolverkets kursplaner, länka
till så kallade styrdokument för respektive ämne med mera. (Detta är något som
systemadministratören i kommunen och/eller enhetsadminstratören för respektive skola för
Dexter gör.
Efter att Annika har sparat ovanstående utvecklingsmål har hon sedan möjlighet att skapa
ytterligare utvecklingsmål utifrån någon annan lärares förslag på samma sätt eller nöja sig med
detta.
Alla utvecklingsmål är direkt tillgängliga för vårdnadshavare och elev.
Om Annika istället väljer att skapa ett helt nytt utvecklingsmål, dvs som inte baseras på
något förslag från de undervisande lärarna, fyller hon i stället i rutan Skapa nytt
utvecklingsmål med rubrik, eventuella ansvariga personer, eventuella uppföljnings- och
måldatum och kopplar eventuellt till ett ämne.

För att sedan arbeta vidare med det nyss skapade utvecklingsmålet får Annika ta fram det med
hjälp av rullningslisten i rutan Utvecklingsmål. Eller om hon låter den/de personer hon satte
som ansvariga arbeta vidare med det, se nästa sida.
Vill Annika skapa ytterligare utvecklingsmål fortsätter hon med det enligt ovan.
Tips! Man kan ta fram respektive undervisande lärares samtalsunderlag på skärmen, markera
det man vill använda, kopiera (Ctrl + C) och klistra in (Ctrl + V) i aktuell ruta i utvecklingsmålet.
Eller kopiera annan digital text från annat dokument od. Detta för att slippa skriva in på nytt
något som redan finns skrivet.
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Ansvarig lärare redigerar utvecklingsmål
De lärare som sätts som ansvarig för utvecklingsmålet kommer att se det i sin Aktuellt-ruta.

Klickar Torbjörn på den länken hamnar han i nedanstående bild där han kan göra olika urval på
sina utvecklingsmål.
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Det utvecklingsmålet han vill arbeta med klickar han på och kan därefter arbeta vidare med det.
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Klassföreståndare/mentor granskar utvecklingsmål
Alla utvecklingsmål kan när som helst sökas fram i elevens egen översiktbild. Den hittar man
genom att ta menyn Klassrummet, menypunkten Mina utvecklingssamtal och söka fram
aktuell elev.

Här kan Annika skriva ut samtliga utvecklingsmål för Niklas genom att klicka på länken Skriv ut
utvecklingsmål eller granska ett specifikt utvecklingsmål och sedan eventuellt skriva ut det
genom att klicka på länken Visa utvecklingsmål och där välja aktuell period och aktuellt
utvecklingsmål.
(I den här bilden kan man dessutom se elevens frånvaro om man har den modulen i Dexter.)
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Klassföreståndare/mentor eller ansvarig lärare
skapar utvecklingsarbete
Klassföreståndare/mentor och/eller den på utvecklingsmålet ansvariga person/personerna kan
tillsammans med eleven och hans vårdnadshavare om de så önskar skapa ett
utvecklingsarbete till utvecklingsmålet. Det gör hon/han när hon har det aktuella
utvecklingsmålet framme i nedanstående bild (menyn Klassrummet, menypunkten Mina
utvecklingssamtal och söker fram aktuell elev och det aktuella utvecklingsmålet)

Här klickar hon på Skapa nytt utvecklingsarbete, skriver in önskad rubrik och kopplar till aktuell
handledare. Sedan väljer hon det aktuella utvecklingsarbetet i rutan ovanför Utvecklingsarbete
och klickar på knappen [Sök].
Nedanstående bild kan klassföreståndare/mentor endast ta del av eftersom det är handledaren
och eleven som ska arbeta med utvecklingsarbetet.
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.
Men klassföreståndare/mentor kan hela tiden gå in och följa aktuell elevs utvecklingsarbete,
precis som även vårdnadshavare kan göra detsamma.
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Elev redigerar/skapar utvecklingsarbete
Det är Niklas som ska utföra själva utvecklingsarbetet och det gör han genom menyn
Klassrummet och menypunkten Mina samtal och i nedanstående bild.

Här kan Niklas dessutom ta del av allt som hör till alla utvecklingssamtal genom att välja det
aktuella utvecklingssamtalet och kan även skriva ut dessa.
Han kan även ta del av alla utvecklingsmål genom att välja det aktuella utvecklingsmålet han är
intresserad av och skriva ut dem.
Och han kan ta fram aktuellt utvecklingsarbete och påbörja arbetet med det genom att välja det
aktuella utvecklingsarbetet och klicka på knappen [Sök].
I följande bild arbetar Niklas med utvecklingsarbetet. Han kan till arbetet koppla dokument
(rutan Spara bilaga) och/eller länka till någon sida/ställe på Internet (rutan Spara länk). När han
vill ha sitt arbete bedömt ändrar han status på utvecklingsarbetet till status För godkännande.
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Niklas kan även själv skapa ett nytt utvecklingsarbete genom att först välja det aktuella
utvecklingsmålet och sedan klicka på Skapa nytt utvecklingsarbete.
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Undervisande lärare/handledare granskar/godkänner
utvecklingsarbete
Handledaren Karl Fur kan hela tiden följa Niklas utvecklingsarbete och när som helst skriva
något angående det pågående arbetet.

När sedan Niklas har ändrat status på utvecklingsarbetet till För godkännande har Karl en
direktlänk under Utvecklingsarbete i sin Aktuelltruta.
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När Karl klickar på länken utvecklingsarbete kommer han till nedanstående bild och kan klicka
på det aktuella utvecklingsarbetet som ska bedömas. (Han kan även här göra urval på alla
utvecklingsarbeten som han är handledare för.)
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Karl skriver sin bedömning och godkänner respektive inte godkänner. I det senare fallet ändrar
han status till Påbörjat igen och Niklas får arbeta ytterligare med utvecklingsarbetet.
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Elev tar del av sitt bedömda utvecklingsarbete
När Niklas loggar in i Dexter nästa gång och tar menyn Klassrummet och menypunkten Mina
samtal och letar i rutan Utvecklingsarbeten (pågående) kommer han inte att hitta
utvecklingsarbetet om finsnickeri.
Då förstår han att arbetet blev godkänt och hittar det i stället om han väljer det aktuella
utvecklingsmålet i rutan ovanför och sedan väljer det aktuella utvecklingsarbetet. Där kan han
läsa Karl Fur’s bedömning.
Hade arbetet däremot inte varit godkänt hade det funnits kvar under Utvecklingsarbeten
(pågående) och han hade fått fortsätta att arbete med det för att sedan få det bedömt på nytt.
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Klassföreståndare/mentor avslutar utvecklingsmål
Det är Annika som klassföreståndare/mentor som så småningom ska avsluta utvecklingsmålet
och även avgöra om målet är uppfyllt eller ej.
Det gör hon i bilden nedan efter att först kanske ha granskat det eventuella utvecklingsarbetet
som kopplades till utvecklingsmålet.
Hon kan även i denna bild välja att ta bort utvecklingsmålet.
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Loggbok
Loggbok är en funktion där eleven för logg i en eller flera kurser och i vilken undervisande lärare
kan göra inlägg .
Välj menypunkten Loggbok.
Gör sedan urval på Period, undervisningsgrupp/klass/mentorsgrupp och/eller elev och/eller
Kurs. Klicka [Visa urval]. Eller välj [Visa olästa].

Urvalet visas i listform där du kan via Välj får fram loggboken.
Du kan i här lägga ett nytt inlägg som eleven tar del av.

Under Aktuellt-rutan visas om du har olästa loggar.
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Nationella prov
Visning av nationella prov
Om man är registrerad som klassföreståndare eller mentor i systemet kan man se resultaten av
alla nationella proven för sina elever.
Denna bild visas först dagen efter terminsslut precis som för betyg. Elev och förälder kan då
också se samma sak i Dexter.
Önskas ett annat visningsdatum måste Administratör av systemen kontaktas för ändring av
datum.
Välj menypunkten Nationella prov – visning. Sök på Klass/mentorsgrupp och välj en elev.

Du kan skriva ut elevens resultat via länken Skriv ut.
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Registrering av nationella prov
Nationella prov finns för åk 3, 5, 9 i grundskolan och kunskapsprov för gymnasium.

Redovisningen av resultatet från nationella proven skiljer sig åt i utformning. Betygsliknande 4
steg, 2 steg, poäng, deltagit/ej deltagit eller både betyg och provversion. Nedan följer en
beskrivning av hur man matar in resultat för Nationella prov.

Efter inloggning i Dexter väljs menyn Klassrummet och menypunkten Nationella prov. I
dialogen för registrering av nationella prov kan du välja dina aktuella grupper i plocklistan. Om
du saknar någon grupp eller det finns en grupp du inte ska registrera för så kontakta din
administratör.

I listan som presenteras får man en indikation om hur den egna registreringen har fortskridit.
Det som visas i rullgardinsmenyn är ”Gruppnamn - antal definitivmarkerade betyg (antal elever i
gruppen)”.
OBS!!! Vad det gäller riktlinjer för hur man ska betyg- och poängsätta de nationella provens
ämnen hänvisas till SCB:s anvisningar.
I bilden ovan visas möjlighet att skriva in resultat för samlingsprovet BIÄP9.

Inmatning av betyg
När gruppen är vald visas betygsinmatningen, med eleverna sorterade i bokstavsordning,
inmatningssidan ser ut enligt nedan. Du kan sortera om genom att klicka på Klass,
Personnummer eller Namn.
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Alternativ så här för vissa poäng.

Eller

För delproven i NO åk 9 matas det in hur vida eleven deltagit på provet eller ej. Eleverna som
gjort provet ges en markering Deltagit, övriga ges markeringen Ej deltagit.
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Det sammanfattande NO-provet, betygsätts på samma sätt som ämnesproven i svenska och
engelska.

Eller så här för gymnasium med provversion:
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Fälten i betygsinmatningen
De fält som kan ändras är Betyg och Def. (för gymnasium kan även Provversion ändras).
Betyg
Betyg matas in genom att välja ett betyg ur plocklistan. Gå vidare till nästa elev med tabtangenten.
Grundskola

Gymnasium

Def-markering
Du som lärare kan ändra betygen hur många gånger som helst, men när betygsättningen ska
vara klar måste du definitivmarkera alla betyg för att administratören ska kunna veta att
arbetet är klart.
När ett betyg är definitivmarkerat och sparat kan det inte längre ändras av dig som lärare.
Däremot syns betygen fortfarande gråtonade.
Definitivmarkerar du av misstag måste det ändras av administratören.
Kryssa i Def-fältet med ett mellanslag eller klicka i rutan. Även här kan du förflytta dig från elev
till elev med hjälp av tab-tangenten.
Under listan finns en knapp [Def. Alla]. Med hjälp av den sätts en bock i fältet Def för samtliga
elever som har betygsatts. Ändringen föregås av en kontrollfråga. När betygen blivit
def.markerade byter knappen namn till
[Avdef. Alla].
Klicka på [Avdef. Alla], och definitivmarkering tas bort från de betyg som ännu inte sparats.
Spara och Avbryt
Under elevlistan finns två knappar, [Spara] och [Avbryt]. När du klickar på [Spara] får du en
kontrollfråga: ”Vill du verkligen spara?”. Ett ”Ja” på denna fråga gör att uppgifterna sparas. Vid
klick på [Avbryt] lämnas sidan utan att informationen sparats.
Efter en viss tid, som bestäms av varje kommun, loggas man ut ur Dexter. Det är därför klokt att
spara betygen med jämna mellanrum och sedan fortsätta arbetet.

Inmatning av poäng
Vissa nationella ämnen (se SCB:s anvisningar) ska istället för betyg ha poäng registrerade. När
gruppen är vald visas inmatningssidan enligt nedan.
Poängsummorna visas med 99 som default.
OBS!! Gör eleven inte provet låt 99 stå kvar. Blanka inte ut!
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Fälten i poänginmatningen
De fält som kan ändras är G-poäng, VG-poäng och Def.
Poäng
Det aktuella antalet poäng registreras i kolumnen G-poäng och VG-poäng. Gå vidare till nästa
elev med tab-tangenten.
Def-markering
Du som lärare kan ändra poängen hur många gånger som helst, men när betygsättningen ska
vara klar måste du definitivmarkera alla poäng för att administratören ska kunna veta att
arbetet är klart.
När ett poäng är definitivmarkerat och sparat kan det inte längre ändras av dig som lärare.
Definitivmarkerar du av misstag måste det ändras av administratören.
Kryssa i Def-fältet med ett mellanslag eller klicka i rutan. Även här kan du förflytta dig från elev
till elev med hjälp av tab-tangenten.
Under listan finns en knapp [Def. Alla]. Med hjälp av den sätts en bock i fältet Def för samtliga
elever som har poängsatts. Ändringen föregås av en kontrollfråga. När poängen blivit
def.markerade byter knappen namn till
[Avdef. Alla].
Klicka på [Avdef. Alla], och definitivmarkering tas bort från de poäng som ännu inte sparats.
Spara och Avbryt
Under elevlistan finns två knappar, [Spara] och [Avbryt]. När du klickar på [Spara] får du en
kontrollfråga: ”Vill du verkligen spara?”. Ett ”Ja” på denna fråga gör att uppgifterna sparas. Vid
klick på [Avbryt] lämnas sidan utan att informationen sparats.
Efter en viss tid, som bestäms av varje kommun, loggas man ut ur Dexter. Det är därför klokt att
spara med jämna mellanrum och sedan fortsätta arbetet.

Skriv ut betygsunderlag
”Skriv ut betygsunderlag” är en länk som alltid är aktiv. Denna utskrift kan du använda redan
innan poängen skrivits in för att få ett papper att fylla i.
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Statistik
Längst ner på sidan och på utskriften av betygsunderlag finns poängstatistik för gruppen.
Endast de def-markerade poängen är medräknade.

Så här kan det också se ut:

Statistik
Längst ner på sidan och på utskriften av betygsunderlag finns betygsstatistik för gruppen.
Endast de def-markerade betygen är medräknade.
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Betyg
Betygsgrupper
Efter inloggning i Dexter väljs menypunkten Betygsinmatning. I dialogen för betygsregistrering
så kan du välja dina aktuella grupper i plocklistan.
Om du saknar någon grupp eller det finns en grupp du inte ska betygsätta så kontakta din
administratör.

I listan som presenteras får man en indikation om hur den egna betygssättningen har fortskridit.
Det som visas i rullgardinsmenyn är ”Gruppnamn - antal definitivmarkerade betyg (antal elever i
gruppen)”.
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Inmatning av betyg
När gruppen är vald visas betygsinmatningen, med eleverna sorterade i bokstavsordning,
inmatningssidan ser ut enligt nedan.
Grundskola:

Gymnasium eller komvux
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Fälten i betygsinmatningen
De fält som kan ändras är Betyg, Betygsdatum och Def. Slutbetyg för grundskolan.
OBS! De flesta kommuner väljer att låsa betygsdatum för ändring. I dessa fall måste
administratören göra eventuella ändringar.

Betygskoder
Betyg matas in genom att skriva första bokstaven i betygskoden (A, G, V, M) för grundskolan
och (S, I, G, V, M) för gymnasium eller genom att välja ett betyg ur plocklistan.

G, VG och MVG är de officiella betygsstegen för grundskolan.
A står i systemet för att eleven inte har uppnått målen för ämnen.
IG, G, VG och MVG är de officiella betygsstegen för gymnasium och vux.
S står i systemet för att betygsunderlag saknas och är ett slutgiltigt beslut som inte ska ändras
sedan det definitivmarkerats.
Gå vidare till nästa elev med tab-tangenten.

”A” – markering
När en elev ej har nått upp till målen i grundskolan ska det märkas i systemet med ett A. När
man sparar ett sådant betyg får man fram följande ruta och fråga:

För de elever som avslutar sin grundskola och ej når upp till målen ska man skriva ett omdöme,
och det finns möjlighet att göra det i Dexter. (Man kan förstås skriva detta omdöme för andra
elever än avgångseleverna om man så önskar.)
Vill man skriva detta omdöme i Dexter svarar man OK på frågan, i annat fall använder man
knappen Avbryt.
Sidan man kommer till om man vill skriva omdömet i Dexter ser ut som exemplet på nästa sida.
I exemplet är det två elever som har fått en A-markering som betyg, det vill säga, som ej har
nått upp till målen i ämnet.
Där skriver man om den aktuella elevens kunskapsutveckling och stödåtgärder. Här är det
viktigt att spara då och då för att inte bli ”utslängd”.
Man kan sedan skriva ut omdömena, antingen alla eller för enstaka elev med hjälp av länken
Förhandsgranska utskrift (alla) eller Förhandsgranska utskrift.
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Slutbetyg
Det är endast om ett ämne läses klart någon tidigare termin, än den som eleven avslutar
grundskolan, som man måste slutbetygsmarkera betyg. Detta gör att betyget i fråga kommer
med på terminsbetyget men med en kommentar att ämnet är slutläst.

Betygsdatum
Ibland tas det ett beslut om att en kurs ska förlängas för en eller flera elever. I det fallet fyller
man inte i något betyg och betygsdatum ändras till det fastställda.
Betygsdatum är ett fält med kalenderfunktion. Detta fält kan ändras på individnivå eller för alla
elever efter beslut enligt den ordning som gäller på respektive skola.
Ska datum ändras för samtliga, klicka på ”Betygsdatum (alla)” och markera datum i kalendern
som då visas.

Vissa kommuner har spärrat fältet betygsdatum för lärare och ändringar görs då av
administratören.

Def-markering
Du som lärare kan ändra betygen hur många gånger som helst. Så länge du inte
definitivmarkerar betygen syns de inte på betygsvisningen, de är heller inte synliga för elev och
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vårdnadshavare. När betygsättningen är klar måste du definitivmarkera alla betyg för att
administratören ska kunna veta att arbetet är klart och kunna skriva ut elevbetygen. När ett
betyg är definitivmarkerat, och sparat kan det inte längre ändras av dig som lärare. Däremot
syns betygen fortfarande gråtonade.
Definitivmarkerar du av misstag måste det ändras av administratören.
Kryssa i Def-fältet med ett mellanslag eller klicka i rutan. Även här kan du förflytta dig från elev
till elev med hjälp av tab-tangenten.
Under listan finns en knapp ”Def. alla”, sätter en bock i fältet Def för samtliga elever som har
betygsatts. Ändringen föregås av en kontrollfråga. När betygen blivit def.markerade byter
knappen namn till ”Avdef. Alla”.
Klicka på ”Avdef. Alla”, och definitivmarkering tas bort, från de betyg som ännu inte sparats.

Spara och Avbryt
Under elevlistan finns två knappar, Spara och Avbryt. När du klickar på Spara får du en
kontrollfråga: ”Vill du verkligen spara?”. Ett ”Ja” på denna fråga gör att uppgifterna sparas.
OBS! Så länge du inte definitivmarkerat betygen kan du fortsätta att ändra betygen trots att du
har sparat.
Vid klick på Avbryt lämnas sidan utan att informationen sparats.
Efter en viss tid, som bestäms av varje kommun, loggas man ut ur Dexter. Det är därför klokt att
spara betygen med jämna mellanrum och sedan fortsätta arbetet.

Skriv ut betygsunderlag
”Skriv ut betygsunderlag” är en länk som alltid är aktiv. Denna utskrift kan du använda redan
innan betygen skrivits in för att få ett papper att fylla i.
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Statistik
Längst ner på sidan och på utskriften av betygsunderlag finns betygsstatistik för gruppen.
Endast de def-markerade betygen är medräknade.
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Skriv ut betygskatalog
Länken ”Skriv ut betygskatalog” fungerar om minst ett betyg i gruppen är def-markerat. Här kan
en betygskatalog skrivas ut.
Fyll i vilket läsår det gäller. Om det
gäller komplettering av betyg med
avvikande datum kan man få ut en
katalog med betyg satta efter ett visst
datum.
Valet ”Alla oavsett datum” är som
standard markerat. Betygskatalog
skrivs ut för alla betygsatta elever i
gruppen.
Vissa kommuner låser denna funktion
för lärare och väljer i stället att
administratören skriver ut
betygskatalogerna.
Under alla omständigheter gäller
betygen först då betygskatalogen är
underskriven av undervisande lärare.
Följ här skolans rutiner.
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Ett klick på ”Skriv ut” leder till följande rapport:

På rapporten kommer endast de elever med vars betyg sparats som def-markerade.
Betygskatalog
Anmärkning” som visas på utskriften är endast en tomrad. För att läraren själv ska kunna
göra noteringar med t ex en kulspetspenna.
Betygskatalogen kan skrivas ut hur många gånger som helst. När ny utskrift sker sätts nytt
utskriftsdatum.
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Betygsvisning grundskolan
Är man registrerad som klassföreståndare eller mentor i systemet kan man se en betygsvisning
med alla hittills satta betyg för sina elever.
Välj menyn Klassrummet och menypunkten Betygsvisning och ta fram aktuell elev.
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Studieplaner
Lärare på gymnasium eller komvux har möjlighet att skriva ut studieplaner för sina elever/alla
elever på skolan. Inställningen görs av systemansvarig Dexter.
Välj menypunkten Studieplaner.
Gör sökning på Förnamn, efternamn eller grupp.

Beroende på din sökning får du fram eleverna som sökresultat.

Är du registrerad klassföreståndare/mentor har du möjlighet att skriva ut alla på en gång, välj
<Alla>. Om du ska ta del av enskild elevs studieplan klickar på elevens namn.

Du har möjlighet att ändra utformningen till ”Gruppera per typ av kurs”. Du kan alltid ändra
tillbaka genom ”Gruppera per datum”.
Via länken Skriv ut kan du förhandsgranska och skriva ut på vald skrivare.
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Studieomdöme
Modulen finns för grundskola och gymnasie.

Visa studieomdöme
Välj Studieomdöme under menyrubriken Klassrummet.

Välj Period
Välj Klass/grupp
Välj en elev eller Alla.
Välj Kurs
Klicka på [Visa]
Elevernas studieomdöme visas.

Skriv in studieomdöme
För att kunna skriva omdömen, gör enligt ovan men välj eleven.
Du kan använda stödord som kan kompletteras med text.
Får du inte fram underlag är du inte registrerad som undervisande lärare. Kontakta din
systemansvarige/administratör för felsökning.
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Kom ihåg att [Uppdatera].

Studieomdöme - ledord
För att underlätta finns möjlighet att använda stödord. Denna funktion kan vara förbehållen
enhetsadministratören.
Välj menypunkten Studieomdöme - ledord

Skriv in ”snabbkommandot” till stödordet samt stödtexten. Spara med [Lägg till].
I den övre rutan ser du vilka stödord som finns lagrade sedan tidigare och du kan redigera eller
radera dessa.
!!Tips.. tänk igenom en bra struktur tillsammans med dina kollegor för att få ett lätthanterat stöd.
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Avbrottsregistrering
Tillgänglig för komvux/sfi.
Gör det möjligt för lärarna, att själva registrera elevernas studieavbrott på respektive kurs.

Urval
Gör en sökning efter den elev för vilken avbrott ska registreras. Sökning kan göras på Förnamn,
Efternamn och/eller grupp.
Ger sökningen flera elever, visas de i en ny lista, där en elev väljs.

Inmatning av avbrott
När elev valts visas aktuella kurser.

Inloggad som lärare visas alla pågående kurser som har lärarens signatur som sign betyg. Med
pågående kurser avses här, kurser där startdatum >= idag =< slutdatum. Enbart kurser med
status antagen kan ändras. Kurser med status struken visas men kan inte ändras. Kursen ska
ha AKTTYP = K, KD
Avbrott registreras genom att Avbrottsorsak väljs ur plocklistan. Plocklistan innehåller två
alternativ, ”Ej påbörjat kursen” och ”Avbrott från kursen”.

Om orsaken sätts till ”Ej påbörjat kursen” sätts avbrottsdatum till kursens startdatum med
automatik. Sätts avbrottsorsaken istället till ”Avbrott från kursen” sätts avbrottsdatum till dagens
datum.
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Fältet avbrottsdatum är redigeringsbart tills avbrottet sparats, genom klick på knappen [Spara].
När en avbrottsorsak sätts ändras kursens status från Antagen till Struken. Orsak och
avbrottsdatum kan ändras till dess uppgifterna sparats. Studieavbrott har skett i samråd
mellan lärare och elev, kan bockas i samband med att ett avbrott registreras, och uppgiften
flyttas då över till Extens.

SFI
SFI har andra avbrottsorsaker än övriga vuxenutbildningen.

Kurserna ska ha Hur SFI och AKTTYP K.
Fungerar i övrigt som avbrottshanteringen för övriga vuxenutbildningen.
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Min Dexter
I menyraden finns rubriken Min Dexter. Den innehåller följande menypunkter:

Adressändring
Om kommunen har valt att använda denna funktion så kan läraren skicka in önskade ändringar
för adress och telefonnummer. Informationen kommer till en sk inkorg i Extens där hantering
sker av administratör i Extens.

Karin lägger till nytt telefonnummer genom att skriva in uppgifterna och klicka på Bekräfta.
Hon får då information om att uppgifterna är under behandling. Så fort som det är behandlat i
Extens finns information om detta vid nästa inloggningstillfälle.

Min profil
Menypunkten Min profil visar personuppgifter om den inloggade:

Med länken Ändra lösenord kan man byta sitt lösenord. Se avsnitt.

Grupphantering
Syftet med grupphantering är att ge möjlighet per funktion ange vilka plocklistor på söksidorna
som respektive undervisningsgrupp ska visas. Enhetsadministratören kan för hela skolan ange
grundinställning och lärare kan för sina undervisningsgrupper ange annat än grundinställningen
för skolan.
Välj menypunkten Grupphantering och sök på gruppnamn, Ämne/kurs och/eller Period. Eller
klicka [Sök] utan urval så får du fram alla dina grupper.
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Bocka för de områden som gruppen ska ingå i. Kom ihåg att [Spara].

Hjälp
Hjälptexter
Hjälpfunktionen är situationsberoende, dvs. du får hjälp om den sida du befinner dig på. På
Startsidan ser t ex hjälpen ut så här:

Handbok för personal skola i Dexter

118 (119)

Om man står i Lägg till nyhet, får man denna hjälp:

Om Dexter

Här ges information om e-postadresser och telefonnummer där man kan få hjälp.

Logga ut
Med denna menypunkt kommer man tillbaka till inloggningsbilden och en annan användare kan
logga in. Ta för vana att alltid logga ut så att ingen obehörig kan använda ditt konto i Dexter.
Kontot är en värdehandling.
För högsta säkerhet skall också webbläsaren stängas. För att öka säkerheten mot obehörig
användning, finns en automatisk utloggning, tiden för denna timeout sätts av er tekniker som
administrerar.

Support
Om support behövs är det viktigt att du tar kontakt med din systemansvarig då mycket av
problemen/frågeställningar kan avhjälpas av denna funktion. Systemansvarig tar kontakt med
IST om lösning inte kan finnas direkt. Systemansvarig förmedlar sedan informationen till
berörda i er organisation.
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