
 Förälder/Vårdnadshavare   Elever och personal
• Logga in med Nordea eID
• Logga in med Telia eID
• Logga in med BankID
• Logga in med SMS-lösning

• Logga in i Infomentor
(Om du inte är i skolan så 
kommer SMS*)

Skolportalen - Webbtjänst för Sigtunas 
kommunala skolor
För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan 
vårdnadshavare, elever och lärare har vi Dexter och Infomentor i 
Skolportalen. 
Mer om vad Dexter och Infomentor innehåller hittar du längre ner 
på sidan under respektive rubrik och du måste logga in i båda 
delarna för att se informationen. 

Dexter 
Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, 
få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt 
göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress.

  Förälder/Vårdnadshavare Elever och personal
• Logga in med Nordea eID
• Logga in med Telia eID
• Logga in med BankID
• Logga in med SMS-lösning

• Logga in i Dexter i skolan
• Logga in i Dexter med SMS

-lösning*

Infomentor
Här kan du läsa nyheter, ta del av veckoplanering, se skriftliga omdömen, se 
individuella utvecklingsplaner samt eventuella åtgärdsprogram.

* SMS-inloggning
För att du, som elev, ska kunna logga in i Skolportalen hemifrån måste du ha 
registrerat ditt mobilnummer i systemet. Denna registrering kan du bara göra 
när du är inloggad i skolan. 
För att du som förälder ska kunna logga in i Skolportalen med sms-lösning 
måste du ansöka om konto där du bland annat anger ditt mobilnummer Det 
behövs endast en inloggning även om du har flera barn inom Sigtunas 
kommunala grundskolor.

När du har gjort denna registrering i skolan/fått ett konto, så ger registreringen 
av ditt mobilnummer att ett extra lösenord (OTP=One Time Password) SMS:as 
till dig, utan kostnad. Det innebär att när du matar in ditt OTP hemma, så kan 
du logga in i Skolportalen från vilken dator som helst. 

Inloggningen

Relaterade dokument

Informationsbrev om Skolportalen
Information om Infomentor - en del av 
Skolportalen
Blankett för ansökan om konto med 
sms-lösning

Länk till information om IUP - För ett 
bättre samarbete

Skolutveckling i 
Sigtuna kommun
Läs mer om 
skolutvecklingen i 
Sigtuna kommun 

Skolportalens 
felanmälan
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Information om bank-id och e-legitimation samt hur och var du söker dessa kan 
du läsa om via länken E-legitimation - till höger.
För SMS-lösningen med lösenord fyller i en blankett där du ansöker om ett 
konto - blanketten kan laddas ner till höger. 

När du sedan ska logga in i Skolportalen: 
Använd Internet Explorer, Firefox eller Safari! 
Google Chrome fungerar inte, men vår leveratör jobbar på att lösa detta

Ytterligare information
Via länken E-legitimation - till höger, får du information om hur och var du  
söker bank-id och e-legitimation. För SMS-lösningen fyller du i en ansökan om 
ett konto - blanketten kan laddas ner till höger. 
Läs också på sidan "Vanliga frågor" i vänstermenyn. 

Din synpunkt är viktig för oss!
Vi ser gärna att du använder Skolportalen ofta och att du lämnar synpunkter på 
förbättringar. Till höger kommer snart en länk där du kan lämna synpunkter.

2012-10-15

Kontakta Sigtuna kommun
Telefon: 08-591 260 00

Fax: 08-591 260 36

sigtuna.kommun@sigtuna.se

Besöksadress
Kommunhuset Södergatan 20

Öppettider: mån-fre, 8.00-17.00

Sommartid 1/5-31/8 fre 8.00-15.00

Postadress
195 85 Märsta

Om webbplatsen

Webbkarta

Webbmaster

Om cookies
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