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Dexter och Talsvar 
Dexter - skolans administrativa elevsystem 
Där kan man ta del av schema, studieplan, satta betyg, närvaro och 
frånvaro. Eleverna får inloggningsuppgifter vid skolstart. Föräldrar 
ansöker om föräldrakonto, se sista sidan. 
Sjukanmälan görs alltid via Talsvar eller Dexter. 

Talsvar:    0454 - 932 36 

Frånvaroanmälan 

Sjukanmälan (frånvaroanmälan) ska göras senast 8.15 dagligen av 
vårdnadshavare eller myndig elev. Bekräftelse-SMS skickas till den som 
har ringt in och till vårdnadshavare, som har skrivit in mobilnummer i 
Dexter. 
Ledighet (frånvaroanmälan för bokade besök hos tandläkare, ungdoms- 
mottagning etc.). Kan göras i god tid före bokade besök. Anmäl frånvaro 
för aktuell dag och ange klockslag. 
 
Önskas kontakt med skolsköterskan nås hon via: 
Telefon: 0454 – 932 74 
SMS: 072 17 90 282 
Facebook: Skolsköterskan.nordenbergsskolan  
E-post: helen.wahlin@olofstrom.se  
 

Ogiltig frånvaro 

Nordenberg tillämpar SMS-tjänst vid ogiltig frånvaro. 
När undervisande lärare registrerar en elev frånvarande med “okänd 
orsak” = skolk, skickas ett SMS till vårnadshavare alt. myndig elev vars 
mobilnummer finns registrerat i Dexter.  
Ett SMS skickas vid första ogiltiga frånvarotillfälle, ett SMS 
per dag. 
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Frånvaroanmälan via Talsvar 
En vårdnadshavare eller eleven själv ringer Nordenbergsskolans 
telefonnummer för registrering av anmäld frånvaro via talsvar. 

Talsvar:    0454 - 932 36 

Kontroll utförs att det uppringande numret är synligt (ej dolt nummer), i annat 
fall avvisas uppringningen. Dessutom görs en kontroll av sifferkombinationen i 
personnumret enligt Luhns algoritm, dvs. med hjälp av kontrollsiffran i 
personnumret. 
Möjlighet finns att anmäla hel dag, del av dag eller fler dagar. 
Anmälarens telefonnummer visas i Dexter. 
 

Standardsekvens 
● Hej, och välkommen till din kommuns registreringstjänst. Här kan du 

registrera frånvaro för dig eller ditt barn. 
● För att komma tillbaka till början kan du när som helst trycka “stjärna” (*). 
● För hjälp kan du när du vill trycka “fyrkant” (#). 
● Var vänlig tryck in personens 10-siffriga personnummer (ÅÅMMDDXXXX).  

vid tillfälligt personnummer anger man enbart 8 siffor, dvs 990907-TF10 
knappas in med 99090710 

● Tryck 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen idag, eller ange med sex 
siffror frånvarons startdatum (ÅÅMMDD). 
 
Om anmälan gäller hela dagen 

○ Tryck 9 för hela dagen 
Om anmälan gäller del av dag: 

○ Ange med sex siffror frånvarons startdatum (ÅÅMMDD) 
○ Ange klockslag (HHMM) 
○ Ange med sex siffror frånvarons slutdatum (ÅÅMMDD) 
○ Ange klockslag (HHMM) eller 9 för resterande tid. 

● Tack. En frånvaroanmälan har emottagits. Bekräftelse på korrekt 
registrerad frånvaroanmälan skickas nu till vårdnadshavaren. Välkommen 
åter! 

Nu skickas SMS/e-post ut som bekräftelse på att frånvaroanmälan mottagits, till 
de uppgifter som finns registrerade i Dexter till vårdnadshavare/myndig elev. 
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Ansökan om föräldrakonto i Dexter 
Gå in på vår hemsida, www.nordenbergsskolan.se och “Logga in” på 
Dexter. 

 
 
Mobilt Bank-ID är smidigt att använd. Börja 
med att begära “föräldrakonto”. 
 
 

 
Det tar någon dag innan Föräldrakontot är synkat. 
Kontakta oss gärna, om ni har frågor!  Annica Gustavsson 0454-93121 
 
 
 
“Lite bättre varje dag.” 

 
mvh Skolledningen 
Nordenbergsskolan 
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