Frånvaro och ledighet
Anmäl frånvaro
Om elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan komma till skolan, ska vårdnadshavare
eller myndig elev snarast anmäla detta till skolan. Anmälan måste göras innan elevens första
lektion för dagen annars måste mentor kontaktas i efterhand.
Frånvaro anmäls på tre olika sätt:
1. Dexter websida
Du kan enkelt anmäla dig själv (myndig elev) eller ditt barn via Dexters websida. Det gör
du genom att logga in på https://torsby.dexter-ist.com och välja ”registrera anmäld
frånvaro”.

2. Dexterappen

Appen finns att ladda ner gratis till både Android och Apple genom att söka ”Dexter
app” i Play butik eller App Store.
3. Ringa in frånvaron
Du kan även ringa ringa till kommunens automatiska frånvaroanmälan, telefonnummer
0560-163 15. Observera att det krävs fullständigt personnummer för att kunna ringa in
frånvaro.

Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter till Dexter, kontakta Stjerneskolans kansli:
Tfn:

0560-163 05

Email:

stjerneskolan@edu.torsby.se

Ledighet
Elevers ledighet från skolan regleras i skollagen (7 kap. 18 §). För enskilda angelägenheter kan
ledighet beviljas efter en helhetsbedömning av elevens studiesituation. Mentor beviljar tre dagar
per termin, ledighet utöver dessa dagar beviljas av rektor.
Från och med 1 januari 2020 måste en ledighetsansökan fyllas i digitalt, detta gör du via Dexter.

För att din ledighetsansökan ska behandlas måste du som myndig elev ha en giltig e-postadress
inlagd i Dexter. Är du vårdnadshavare måste elevens båda vårdnadshavare ha giltiga epostadresser registrerade i Dexter.
Du får information via email när din ledighetsansökan är behandlad. Ev. beviljad ledighet förs
automatiskt in i Dexter.
Har du inte registrerat någon e-postadress eller har bytt kan du ändra själv via ”Min dexter” (se
nedan), uppdatera gärna också dina kontaktuppgifter med aktuellt mobiltelefonnummer.

Frånvaro eller ledighet?
Ibland kan det vara svårt att avgöra om du ska anmäla frånvaro eller söka ledigt. Tabellen nedan
kan användas som stöd för detta.
Frånvaroorsak

Frånvaroanmälan

Ledighetsansökan

Ska användas
för:

Egen sjukdom/skada

Begravning, dop eller annan familjeangelägenhet

Läkarbesök, alla former

Besök hos myndigheter (ex. socialtjänst,
Migrationsverk)

Optikerbesök

Resa/semester

Tandläkarbesök

Tävling/event/läger ej anordnat av skolan

Observera att försovning och missad buss inte är orsak till frånvaroanmälan utan kommer
registreras som ogiltig frånvaro.

