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Information om Dexter (Schema) för föräldrar
Från och med i våras blev det nya rutiner kring inlämnandet av omsorgsschema till förskolan och
fritidshemmet. Detta ska nu ske via webben i ett program som heter dexter. Det går alltså inte att
lämna in schema via papper längre.
Man loggar in till dexter via www.vaxjo.se. Tryck sedan på fliken Barn & Utbildning och där efter på Etjänster Förskola och skola. Se nedan:

Användarnamn och lösenord ska ni ha fått i samband med att ni sökt barnomsorg. Om ni har glömt
era uppgifter så finns det en länk som heter Glömt lösenord. Tryck där. Om det inte fungerar så är ni
välkomna att ringa eller maila mig, Ylwa Flyckt, som arbetar som administratör.
När ni loggar in första gången vill vi att ni tar er en titt på era kontaktuppgifter. Det är bra om rätt
telefonnummer och e-postadresser är angivna.
När ni ska lägga in ett nytt schema så trycker ni på barnets namn och sedan på schema. Ni ska i första
hand lägga ett grundschema genom att klicka på Nytt schema. Om ni sedan någon vecka måste ändra
ert grundschema så ska ni använda er av Nytt tillfälligt schema. När det tillfälliga schemat slutat gälla
går det automatiskt tillbaka till grundschemat.
Fritids: Om ert barn har fritids innan skolan börjar så måste ni välja alternativet två start- och
stopptider per dag. Det betyder att ni fyller i två tider, en före skolan och en efter. Exempel: 07:3008:10 + 14:00-16:30. Om ert barn inte har fritids innan skolan så ska endast tiden efter skolan skrivas
i och då behöver ni inte välja två start- och stopptider per dag.
Om det är något ni undrar över eller om ni behöver hjälp så är det bara att ringa eller maila.
Ylwa Flyckt, Administratör
Tel. 0470-416 77
ylva.flyckt@vaxjo.se

