Dexter
I Växjö kommun använder vi E-tjänsten Dexter för registrering av aktuella uppgifter som rör
barnomsorgen. Här lägger ni som vårdnadshavare in scheman för de tider ert/era barn skall vara på
fritids, ni lägger också in aktuell inkomst så att fakturan ska bli rätt och det är här som ni kan säga
upp platsen om ni inte längre skulle behöva den.
Ni når E-tjänsten genom https://vaxjo.dexter-ist.com. För att logga in krävs att ni har ett
användarnamn och lösenord, om ni inte har det sedan tidigare så ansöker ni om det på startsidan.
Om ni inte har tillgång till dator eller behöver hjälp med att lägga in är ni välkomna att höra av er till
handläggaren som finns angiven på fakturan så hjälper vi er.

Inloggning

Ansök om
inloggningsuppgifter

När du är inloggad klickar du på det barn och den placering som ärendet gäller för att sedan kunna
registrera den information som du önska. Klicka sedan på vad det är du vill registrera, exempelvis
Schema eller Uppsägning av plats.

SCHEMA
För att lägga in schema klicka på Nytt schema.

Om placeringstiderna är desamma varje vecka
ange 1, annars ange det antal veckor som
schemat skall rulla på.
Ange datum när schemat ska börja gälla
Om ni har fler barn inom familjen som har schema
kan ni välja att kopiera schema från det barnet.
Om barnet kommer till fritids både innan skolstart på morgonen
och efter skolan slut skall två start- och stopptider anges, i annat
fall en.
Ange om du som vårdnadshavare arbetar,
studerar eller annan orsak för behov av
barnomsorg.

Klicka sedan på Fortsätt.
Sedan fyller ni i vilka tider barnet skall vara på fritids. Observera att det enbart är tid utanför
undervisningstid som skall anges. Om ni inte fyller i någon tid alls, visar det på att barnet inte ska vara
på fritids den dagen. Klicka sedan på Bekräfta. Se exempel nedan:

TILLFÄLLIGT SCHEMA
Denna variant används när schemat ska läggas för en begränsad period istället för att ligga rullande,
exempelvis vid lov. Denna funktion fungerar enbart om det redan finns ett rullande schema inlagt
sedan tidigare.

Denna typ av schema läggs in på samma sätt som ovan med undantag för att här läggs även ett
stoppdatum när det tillfälliga schemat ska sluta gälla.

INKOMST
För att rätt belopp skall faktureras krävs det att ni som vårdnadshavare lägger in aktuell inkomst i
Dexter. Barnomsorgsavgiften baseras på hela hushållets totala inkomst. Detta gäller även om det inte
enbart är barnets biologiska föräldrar som bor i hushållet utan även sambos inkomst skall räknas in.
Tänk på att det är ert eget ansvar att uppdatera så fort det blir någon förändring. Både vad gäller
att uppdatera vid ny lön men också om familjebilden i hushållet ändras, alltså om någon flyttar in
eller ut. För att registrera nya inkomstuppgifter klickar man på Min barnomsorg och sedan på
Inkomständring. Ändring av familjeförhållande meddelas till handläggaren på fakturan via antingen
telefon, mail eller Inkomstförändringsblankett.

Klicka på den rad som
avser den person du
skall ändra inkomst på.

Fyll endast i de rader som är aktuella
för den person du anger inkomst för.
Ange från och med vilket datum
inkomsten börjar gälla och vilken
den eventuella arbetsgivaren är.
Klicka sedan på Bekräfta.

UPPSÄGNING AV PLATS
Uppsägningstiden för barnomsorg är 1 månad. Uppsägningen registreras i Dexter men måste också
styrkas genom påskriven blankett. På startsidan i Dexter klickar du på det barnet och den placering
som uppsägningen gäller, klicka sedan på Uppsägning av plats. Ange det datum som blir barnets sista
placeringsdag, minst 1 månad framåt i tiden. Klicka på Bekräfta och sedan på OK i dialogrutan som
dyker upp. Nu är uppsägningen registrerad men glöm inte att skriva ut ändringsuppgifterna, skriv
under uppsägningen och lämna in till rektorn. Klicka på ok när utskriften är klar.

