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IST Dexter 

IST Dexter är skolans system för elevregister och hantering av frånvaro. Detta system har funnits i flera 

år, och du som vårdnadshavare har säkert redan ett konto här. 

Här kan du bland annat anmäla frånvaro samt, för de årskurser som har det, se nationella prov och betyg. 

IST Lärande 

IST Lärande är ett tilläggsprogram till IST Dexter. IST Lärande är utformat för att lärare skall kunna göra 

planeringar inom olika arbetsområden, kopplade till de centrala mål och kunskapskrav som finns för 

respektive ämne. Lärarna kan göra en bedömning av elevens kunskapsnivå inom det aktuella området 

med de bedömningssteg som är aktuella för den årskurs eleven går i. Information och dokumentation 

kring utvecklingssamtalet, eventuella extra anpassningar och åtgärdsprogram samlas här och är 

tillgängliga för både skola och vårdnadshavare. 

Hur mycket information som finns utlagt för de olika klasserna och eleverna idag varierar, men mer 

och mer material kommer med tiden att göras tillgängligt för vårdnadshavare och elev. 

Roller i Dexter 

I Dexter finns olika roller, som exempelvis personal, elev och vårdnadshavare (medborgare). 

Dessa roller har olika rättigheter i Dexter, och du ser olika delar beroende på vilken roll du har. 

Om du har flera roller (du kanske är både vårdnadshavare och elev på vuxenutbildningen) så byter du 

mellan dessa roller på Dexters startsida, som du kommer till direkt när du loggat in. Vill du som 

vårdnadshavare se ditt/dina barns uppgifter är det rollen Medborgare som du skall välja. 

Inloggning till IST Dexter och IST Lärande för vårdnadshavare 

 - Gå in på kommunens webbsida: www.stromstad.se/dexter 

 - Välj länken Grundskola - Närvaro, betyg och omdömen (Dexter och IST Lärande) mitt på sidan. 

 - Välj Starta e-tjänsten och välj E-legitimation. 

 - Välj den typ av e-legitimation som du önskar använda, och logga in. 

 - Du kommer då till IST Dexter, och väljer därefter om du så önskar länken till IST Lärande. 

Inloggning till IST Dexter och IST Lärande för elever 

 - Gå in på kommunens webbsida: www.stromstad.se/dexter 

 - Välj länken IST Dexter. Inloggning för elever mitt på sidan. 

 - Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord. 

 - Du kommer då till IST Dexter, och väljer därefter om du så önskar länken till IST Lärande. 

Eventuella frågor 

Eventuella frågor om hanteringen av IST Dexter och IST Lärande kan ställas till: 

Cecilia Wikström Boman 

Epost: cecilia.wikstrom.boman@stromstad.se 

Telefon: 0526-19 225 


