Dexter - skicka meddelanden från frånvaroregistreringen
I Dexter finns det möjlighet att ställa in och/eller skicka meddelanden till berörda elever (och
eventuellt lärare) via SMS
En lärare kan i Dexter via ”Registrera elevfrånvaro”:
 ställa in lektionen och eventuellt skicka med ett meddelande
 ställa in lektionen utan att skicka med ett meddelande
 endast skicka ett meddelande till samtliga elever och lärare som berörs av
schemaposten

För att kunna skicka/visa lektionsmeddelande krävs att man har licensen
”Avisering ogiltig frånvaro”.

Varje skickat lektionsmeddelande genererar en kostnad per skickat SMS
på samma sätt som aviseringen av ogiltig frånvaro.

Registrera Elevfrånvaro

Bild 1. Ny länk i ”Registrera elevfrånvarosidan”

När man ställer in lektionen, väljer radioknappen ”Inställd lektion” och klickar på ”Ok”, får
man frågan om man vill skicka ett meddelande också (se bild 2).
(Klickar man på ”Inställd lektion” och sedan ”Ok nästa” så får man däremot inte möjlighet att
skicka meddelanden i samma flöde.)
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Bild 2. Fråga om ett meddelande ska skickas

Om man svarar ”Avbryt” här sparas bara den inställda lektionen.
Svarar man ”Ok” sparas först den inställda lektionen och sedan kommer man till sidan för
lektionsmeddelande (se bild 3). Lektionens status visas högst upp på sidan.

Bild 3. Ny sida där lärare kan skriva nya meddelande samt se meddelanden som redan skickats.

Längst upp på sidan visas lektionens status och längst ner på sidan visas meddelanden som
redan har skickats med tidpunkt, meddelandet och vem som skickat meddelandet.
Logiken för hur gamla lektioner som man skickar meddelanden från kan vara, styrs av
inställningen ”Antal dagar bakåt i tiden som det går att registrera/ändra frånvaro och
närvaro”.

Man kan även komma till sidan ”Lektionsmeddelande” direkt från Aktuellt-panelen på
”Startsidan” genom att klicka på ”pennan” vid en lektion (se bild 4).
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Bild 4. Klicka på pennan för att komma till sidan ”Lektionsmeddelanden”.

I aktuellt-rutan syns det om lektionen är inställd (röd text för framtida lektion)
Även eventuellt skickat meddelande och avsändare visas.
-

Kommer man från Schemasidan till lektion så kommer man tillbaka till Schemasidan när
man är färdig.
Kommer man från Startsidan direkt till lektionen så kommer man tillbaka till Startsidan
efter registreringen.
Man kan gå tillbaka till en lektion och visa eller skicka meddelanden genom klicka på
länken ”Visa/Skicka meddelande” på sidan för frånvaroregistrering.

Notifieringslistan och notifieringsdetaljer
Notifieringslistan sidan ändras så att meddelanden som skickats via den nya funktionaliteten
visas, dessa hamnar under notifieringsorsak ”Lektionsmeddelanden” (se bild 5 och 6).

Bild 5. Notifieringslistan
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Bild 6. Skickade notifieringar för en elev

Exempel på meddelanden i mobilen
Ej inställd lektion:
Ämne: Vilken lektion meddelande avser (ex ”Bild, BL”)
Tidpunkt: Lektionstidpunkt (ex. ”2012-09-05 08:00”)
<Meddelande> (ex. ”Glöm inte att ta med penslar”)
Ex:
Ämne: Bild, BI
Tidpunkt: 2012-09-05 09:30
Glöm inte att ta med er rena penslar

Inställd lektion:
Ämne: Vilken lektion meddelande avser
Tidpunkt: Lektionstidpunkt
”Lektionen är inställd”
<Meddelande>
Ex:
Ämne: Matematik A, MA
Tidpunkt: 2012-09-05 10:00
Vi ställer in lektionen, ni får göra matteövningar på sidan 20 tom 30 själva
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