INSTRUKTION - INDIVIDUELLT VAL I DEXTER
Steg 1 - Logga in

1. Skriv in dexter.kalmar.se i din webbläsare
2. Logga in enligt ovan ruta.
Du ska ha fått inloggningsuppgifter skickade till dig på
skolmailen. Om inte, maila expeditionen så skickar de ut ett
nytt mail med dina inloggningsuppgifter.
(Det kan också fungera att logga in med mobilt bankID och då
klickar du på “logga in med e-legitimation”).

Steg 2 - Fortsättning logga in

1. När du är inloggad håller du pekaren på expeditionen och
klickar dig vidare till “valinmatning”
2. När du klickat på valinmatning står det individuellt val med röd
text. Klicka där och följ sedan rutinen på nästa sida.

INSTRUKTION - INDIVIDUELLT VAL I DEXTER
Steg 3 - Gör ditt förstahandsval

Nu är det dags att göra Ditt förstahandsval!
På skärmen ser du förstahandsval och 4 rader.
Om du ska välja en kurs på 100 poäng så använder du den översta
raden. I fliken schemaposition ska du ange block A eller block B. Sen väljer
du kurs i fliken till höger.
Om du ska välja två 50 poängskurser exempelvis psykologi 1 och 2 så
använder du dig av två rader. I första raden väljer du 50 poäng “psykologi 1”
och i andra raden väljer du 50 poäng “psykologi 2”.
På länken här kan du se vilka block som gäller för kurserna:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Kunskapsporten/Utbildn
ingar/2022-2023/Indval%20%c3%b6versikt%20utbud%20Stagg%2
022-23.pdf
OBS!!! Kontrollera att du inte väljer en kurs som redan ingår i din
studieplan!
Kolla i Ditt valda programs poängplan att kursen du valt inte står med där.
Länkar till samtliga programs poängplaner finns längst ner i detta dokument.

Steg 4 - Gör ditt reservval

Nu är det dags att göra Ditt andrahandsval “reservval”!
På skärmen ser du reservval och 4 rader.
Om du ska välja en kurs på 100 poäng så använder du den
översta raden. I fliken schemaposition ska du ange block A eller
block B. Sen väljer du kurs i fliken till höger.
Om du ska välja två 50 poängskurser exempelvis psykologi 1 och
2 så använder du dig av två rader. I första raden väljer du 50 poäng
“psykologi 1” och i raden under väljer du 50 poäng “psykologi 2”.
Därefter klickar du på “SPARA” i hörnet till höger.

INSTRUKTION - INDIVIDUELLT VAL I DEXTER
Steg 5 - Kontrollera dina val

Kontrollera att allt stämmer! Detta är dina sparade val.
Gå sedan till startsidan och är där längre ingen röd text “du har ett
val att göra” så är allt som det ska!

INSTRUKTION - INDIVIDUELLT VAL I DEXTER
POÄNGPLANER:
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhälle - Samhälle:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Po%c3%a4n
gplaner/po%c3%a4ngplan%20samh%c3%a4lle-%20samh%c3%a4ll
e.pdf
Samhälle - Media:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Poängplaner
/poängplan%20samhälle%20media.pdf

POÄNGPLANER:
Ekonomiprogrammet
Ekonomi - Ekonomi:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Po%c3%a4n
gplaner/Po%c3%a4ngplan%20EK-EK.pdf
Ekonomi - Juridik:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Po%c3%a4n
gplaner/Po%c3%a4ngplan%20ekjur.pdf

Handels- och administrationsprogrammet:
Samhälle - Beteende:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Po%c3%a4n
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Po%c3%a4n gplaner/HA%20PO%c3%84NGPLAN.pdf
gplaner/Po%c3%a4ngplan%20SA-%20bet.pdf
Samhälle - Idrott och ledarskap:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Po%c3%a4n
gplaner/po%c3%a4ngplan%20idrott%20och%20ledarskap.pdf
Samhälle - Räddning och säkerhet:
https://www.gyf.se/Global/Stagneliusskolan/Utbildningar/Po%c3%a4n
gplaner/po%c3%a4ngplan%20r%c3%a4ddning%20och%20s%c3%a
4kerhet.pdf

