TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE
Vansbro Utbildningscenter kommer att, från vecka 6, ha ett webbaserat
närvaro/frånvarosystem igång. Det innebär att elever och vårdnadshavare 24 timmar om
dygnet, får tillgång till den information som berör eleven. Som exempel kan nämnas att
schema, klasslistor, studieplaner, studieomdömen samt frånvarostatistik blir tillgängliga
via webbadressen: https://vduf.dexter-ist.com.
För att komma åt ”sin egen” information kommer varje elev att ha tillgång till ett
användarnamn och lösenord. Dessa ska behandlas med sekretess så att ingen obehörig kommer
åt informationen. En Internetuppkoppling är nödvändig och det är möjligt att nå ”sin”
information oavsett var man befinner sig förutsatt att rätt användarnamn och lösenord används.
Användarnamn och lösenord kommer att lämnas ut till eleverna via mentor. Vårdnadshavarens
lösenord skickas hem med post.
Vi vill på detta sätt skapa tillgänglighet till information för elever och vårdnadshavare även när
inte skolan är öppen eller skolans personal är tillgänglig. Observera, att när eleven blivit
myndig krävs det att eleven ger sina vårdnadshavare tillgång till elevens användarnamn och
lösenord.

RUTINER FÖR SJUKANMÄLAN OCH FRÅNVAROHANTERING
Vansbro Utbildningscenter har valt en teknisk lösning som innebär att Du som vårdnadshavare
automatiskt blir kontaktad via SMS eller E-post så fort ditt barn är frånvarande från
undervisningen.

TELEFONNUMMER FÖR SJUKANMÄLAN: 0280-182 21(talsvar)
Du uppmanas att på telefonens knappsats trycka in barnets personnummer. Som bekräftelse på
denna sjukanmälan sänds ett meddelande till vårdnadshavare på samma sätt som vid ogiltig
frånvaro, genom ett meddelande via SMS eller E-post.
För att kunna använda detta så behöver vi få in Ditt mobilnummer eller E-post adress.
Vill du bli kontaktad både via SMS och E-post finns även den möjligheten. Finns flera
vårdnadshavare som vill ha samma meddelande lämnas uppgifter för båda på bifogad blankett.
Det finns också möjlighet att avstå helt från denna typ av information.
Fyll i bifogad blankett som eleven tar med sig till mentor senast 2018-01-22.

OBS! Det nya telefonnumret kommer att gälla from 2018-02-05.

Vansbro Utbildningscenter
Parkgatan 8
780 50 VANSBRO

Telefon 010-121 97 23
E-post: marita.hultgren@vduf.se
http://www.vuc.se

