Veliler için Dexter
Dexter nedir?
Dexter, okullarla evler arasında iletişimi sağlayan bir sistemdir. Normalde
okul ofisinde bulunan bilgilerin büyük bir bölümü online olarak velilere
sunulmaktadır.
Östersund Belediyesi’nin zorunlu okullarında okuyan öğrencilerinin velileri bir Dexter hesabına
sahip olacaktır. Sistemde oturum açtıktan sonra okulla ilgili genel bilgilerin yanı sıra kendi
çocuğunuzla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Sistem, farklı roller ve yetki seviyeleri ile yönetildiğinden
yalnızca sizin için uygun olan bilgilere erişebilirsiniz.

Dexter’da yapabilecekleriniz
Hastalık bildirimlerini gönderebilirsiniz
Ders programına bakabilirsiniz
Devamsızlık özetini görebilirsiniz
Konular üzerindeki gelişmelerle ilgili belgeleri
görebilirsiniz
• Sınıf listesini, personeli listesini vb. görebilirsiniz
•
•
•
•

Oturum Açma
Dexter’a aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. (Bağlantı,
ostersund.dexter-ist.com
ostersund.se adresinde de mevcuttur)
Size gönderilen kullanıcı adını ve parolayı girin.
Oturum açtıktan sonra masaüstünde idari alanlarla
ilgili kısa yollar göreceksiniz. Aşağı açılır listede, hangi bir hastalık bildirimi göndermek ya da ders
programını görmek istediğiniz çocuğu seçebilirsiniz.

Veri Koruma Yasası (Personuppgiftslagen, PUL)
Dexter, okulun öğrenci kütüğü sistemindeki bilgileri gösterir. Burada adres, sınıf katalogu ve veliler
gibi okulun idari yetkisini uygulamak için ihtiyaç duyduğu bilgiler yer alır.

Çocuk ve Eğitim İadesi’nde sistem ve
öğrenci kaydından sorumlu veri koruma
görevlisi:
Martin Westin, 063-14 30 00

Devamsızlık bildirimi
Devamsızlık, Dexter’da oturum açtıktan sonra
online olarak ya da Dexter mobil uygulaması
üzerinden bildirilebilir. Hastalık bildirimi göndermek
için devamsızlık nedenini ve tarihi seçip Kaydet’e
(Spara) basmanız yeterlidir. Danışman ve çocuğun
öğretmeni, çocuğun o gün geçerli bir devamsızlık
yaptığını görecektir.

Günün sadece bir kısmı için devamsızlık bildiriminde bulunma şansınız da bulunmaktadır.
Devamsızlık kaydını yanlış yaparsanız, öğretmenin henüz derste kayıt yapmamış olması koşuluyla
kaydı silebilirsiniz.

İletişim bilgileri
Menüde Profilim (Min Profil) ve İletiş im bilgilerini değiş tir
(Ändra kontaktuppgifter) öğesini tıklatarak telefon numarasını
ve e-posta adresini değiştirebilirsiniz.
İzinsiz devamsızlığın SMS’le bildirilmesi açısından cep
telefonu numarası özellikle önemlidir.
Adres bilgileri, ulusal veri tabanından alınmaktadır ve
doğrudan Dexter’da değiştirilemez.
Çocuğunuzun bir derse izinsiz devamsızlık yaptığında size
bildirilmesini isteyip istemediğinizi de seçebilirsiniz.

Parolayı değiştirme
Dexter’da oturum açtığınızda parolanızı değiştirebilirsiniz.
Menüde Profilim (Min Profil) -> Profilim'i (Min Profil) seçin.
Harfler ve sayılardan oluşan en az 6 karakterli bir parola seçin.
å, ä ya da ö gibi karakterler onaylı olmadığından Dexter
uygulamasında devamsızlık için bu karakterleri kullanmayın.

Aynı zamanda, devamsızlık için serbest tarih
gösterimini ayarlayın. Bu durum, devamsızlıklara
geçmişe dönüş olarak bakmanıza ve devamsızlığı,
sabit haftalar yerine belirli tarihler arasında
girmenize olanak tanır.

Karar ve iletişim belgeleri
Dexter, tüm konular ve veli-öğretmen
toplantılarının genel belgelerini içerir. Bu belge,
çocuğun okula devam etmesinin zorunlu olduğu yıllar boyunca kaydedilir. Bir veli olarak,

eğitimcilerin yayımladığı bilgilere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Belgelere erişmek için menüde ,
Veli-öğretmen toplantısı (Utvecklingssamtal) seçin. Burada Kara ve iletiş im belgeleri CS (Omdöme
& samtalsdokumentation GR) öğelerini
bulabilirsiniz.
Belgelere devam etmek için oturum açmayı
seçmeniz gerekmektedir. Başka herhangi bir
oturum açma bilgisine ihtiyacınız yoktur.

Diğer sorular
Yanlış bilgilerle ilgili not
Okul başladığında gerçekleşen değişikliklerle ilgili güncel bilgilere kavuşmak genellikle zordur. Dolayısıyla
başlangıç sırasında herhangi bir yanlış bilgi girmeyeceğinizi umuyoruz.

Destek
Eğer Dexter’la ilgili herhangi bir sorunu çözemezseniz, okul ofisiyle görüşerek yardım alabilirsiniz.

Parolamı kaybettim
Okul ofisine başvurarak bilgilerinizin postayla size ulaştırılmasını isteyebilirsiniz (ulusal veri tabanında
kayıtlı adrese).

