Handledning till Dexter för vårdnadshavare
För att logga in går du till www.gkc.se. Du hittar då en genväg till Dexter i menyn till
höger under filmen om GKC.
När du har loggat in via webbverktyget ser du denna meny.
Om du har flera barn i skolan kan du välja ett av dem
genom att klicka på namn i listan.

Klasslista
Schema – elev

Här visas elevens klasslista.
Här visas elevens schema – vecka för
vecka.
Frånvarolista
Här visas elevens totala frånvaro per termin.
Anmäl frånvaro Här anmäls t ex sjukdom på morgonen (helst innan lektionerna börjar).
Välj Orsak: Anmäld frånvaro, om frånvaron gäller hela dagen behöver inga
tider skrivas in. Här kan man också anmäla t ex 2 dagar direkt om man vet
det innan. När man har klickat Spara får man upp en rad som bekräftar.
Nationella prov Här syns resultat från nationella prov.

Guide talsvar
När du ringer 0370-33 14 48 ombeds du först knappa in elevens 10-siffriga personnummer. För att anmäla frånvaro för aktuell dag trycker du sedan 9. För andra typer av
frånvaro – följ röstguiden.
Inställningar för konto
Klicka på– Mitt konto i menyn högst upp för att göra inställningar för ditt konto.
Mina uppgifter– här kan du fylla i (och kontrollera) telefonnummer och e-postadress.
Inställningar – här kan du byta ditt lösenord.

Du som är både vårdnadshavare och
anställd inom skolan byter roll i
menyn längst ner:

Gnosjö kommun

Telefon

Organisationsnummer

Bankgiro

335 80 GNOSJÖ

0370-33 10 00

212000-0506

542-4163

www.gnosjo.se

Frånvarorapportera via Dexter appen
Här skriver du in ditt användarnamn och lösenord samt väljer Gnosjö i listan med
kommuner och trycker logga in.

När du loggat in ser det ut så här.
Tryck på anmäl frånvaro

Då kommer det se ut enligt nedan. Ditt barns namn kommer att synas där det nu står
Camilla Test. För att anmäla hela dagen boka i rutan ”hela dagen”, gäller de mellan vissa
tider fyll i tiderna och datum. När du är klar tryck på skicka.
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