Beskrivning av nya SMSfunktionen avisering för ogiltig frånvaro
Om en elev uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen är gymnasieskolan
skyldig att samma dag informera vårdnadshavare om detta (Skollag 15 Kap 16§)
För att på ett enkelt sätt kunna administrera detta har Barn och utbildningsförvaltningen införskaffa en tjänst
som skickar meddelande till vårdnadshavarens mobiltelefon (SMS) eller via vårdnadshavarens epost så fort
eleven har uteblivit från den obligatoriska verksamheten.
Om du vill ta del av denna service måste du som vårdnadshavare

lämna ditt mobilnummer och/eller
epostadress till skolan. Följ instruktionerna nedan.
Myndiga elever, dvs över 18 år, får själva möjlighet att välja sina notifieringsinställningar.
För myndiga elever skickas notifieringar till eleven.
Detta gör vårdnadshavarna enklast via Dexter enligt följande:
Logga in i Dexter.
Har du inget konto till Dexter eller glömt lösenordet. Klicka på länken nedan och fyll i uppgifterna som efterfrågas
där. Kontouppgiften skickas då hem via post (obs inte via epost av sekretesskäl).

Observera!
Vill båda vårdnadshavarna få meddelande måste VAR OCH EN logga in i Dexter med sin egen inloggning och fylla i
sina uppgifter där.

På första sidan efter inloggningen i Dexter, välj ”Mina uppgifter  Adressändringar”

Om du vill att meddelande ska skickas till din mobiltelefon, fyll i numret till din mobiltelefon i den gulmarkerade
rutan där det står ”Tel.mobil” . Tryck på knappen ”Bekräfta” för att spara. Markera därefter i rutan där det står
”Skicka SMS:”. Klicka på ”Ok” för att spara.
Ett SMS kommer nu att skickas till detta mobilnummer så fort eleven har uteblivit från obligatorisk verksamhet.

Det går också bra att få meddelande via sin epost. Då fyller du i din epostadress i den gulmarkerade rutan ovan.
Tryck på knappen ”Bekräfta” för att spara. Markera i rutan där det står ”Skicka epost:” Klicka därefter på ”Ok”.
Ett epost meddelande skickas då iväg till den angivna adressen.

Vill du ha meddelanden både via SMS och epost fyller du i alla uppgifterna.

Frågor kan ställas till Expeditonen på Nova Academy:
Sofie Albäck 0414819534

Eller till Barn och utbildningsförvaltningen:
Agneta Nilsson 041481 95 09

