För er som inte har tillgång till Internet
Självklart finns det tillgång till publika datorer på våra bibliotek och i
nämndhusets reception. Assistenterna på skolexpeditionerna hjälper också till
vid behov.
Har du ytterligare frågor kontakta din skolexpedition. Du hittar en
telefonförteckning på www.nynashamn.se/dexter
under rubriken Hjälp, support.

DEXTER
”Portalen till skola och barnomsorg”

För dig som behöver barnomsorg eller redan har barn i
barnomsorgen eller i skolor i Nynäshamns kommun
Hur får jag tillgång till Dexter?
När du ansöker om barnomsorg eller
om användarkonto, så kommer
inloggningsuppgifterna skickas hem till
dig per post. Du kan ansöka om
barnomsorgsplats utan att logga in.
För att nå personlig information krävs
att du loggar in.
Ansök om användarkonto eller
barnomsorg på
www.nynashamn.se/dexter

När du väl fått dina inloggningsuppgifter kan du välja att logga in med
användarnamn och lösenord, eID
eller BankID

Dexter är en Internetlösning som
håller öppet 24 timmar om dygnet.
Via Dexter når du som
vårdnadshavare till barn i våra
skolor och inom vår barnomsorg
information och tjänster som
underlättar för dig i kontakten med
ditt barns skola, förskola,
fritidshem eller familjedaghem.
Utan att logga in når du tjänster
som barnomsorgsansökan, utbud av
barnomsorg och skolor där varje
enhet presenteras med sin specifika
information. Du kan också beräkna
barnomsorgsavgift.

Logga in och få personlig
information
Genom din personliga
inloggning som du ansöker
om på
www.nynashamn.se/dexter

under rubriken Användarkonto
får du som vårdnadshavare
tillgång till följande tjänster:
Barnomsorg
 Bekräfta platserbjudandet
 Ändra inkomstuppgift och
schema.
 Uppsägning av plats
 Fakturainformation

Skola
 Schema, klasslistor och
kontaktuppgifter.
 Frånvaroanmälan,
sammanställningar över
tidigare närvaro/frånvaro





I Dexter kan du se ditt
barns betyg. På gymnasiet
kan du se studieplanen.
Vårdnadshavare kan aktivt
delta i arbete med
utvecklingssamtal.
Läsa veckobrev

Vilka av tjänsterna som du
kommer att ha tillgång till
varierar beroende på i vilken
skola och årskurs ditt barn
går.
Tjänsterna kommer att läggas
till vartefter och målet är att
alla kommunala skolor ska
erbjuda alla tjänster.

