
Lathund för hur du läser din individuella studieplan på Dexter. Läs hela.

Börja med att logga in på Dexter.

Du kommer dit via hemsidan:  

www.barnomsorg.linkoping.se

länk

https://barnomsorg.linkoping.se/Default.asp?page=auth/common/login

Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som till din 
cromebook i skolan

Gå till fliken Klassrummet och klicka på ”min studieplan”

https://barnomsorg.linkoping.se/Default.asp?page=auth/common/login


Genom att klicka på någon av knapparna 

visa kursnamn eller visa gruppnamn 

kan du se vilka kurser du ska läsa, i vilken grupp, 
med vilken lärare och på vilken skola

Den här studieplanen är just nu inställd på 

”visa kursnamn”

Det är bra att du i början och slutet av varje läsår 
kontrollera att de kurser du ska läsa finns med i din 
studieplan, och att du har fått betyg registrerade i 
de kurser som är avslutade.



Här kan du se vilka kurser du läser som är specifika för din inriktning

Här kan du se vilka programfördjupningsval du har fått

Här ser du vilka individuella val du fått

Under rubriken Kurser kvar att välja står hur många poäng du har kvar 
att använda till val.

Om du går i årskurs 3 nu bör du har gjort alla dina val och ha 0 poäng 
kvar att välja inom alla rubriker.

Kontrollera att du har valt alla kurser du ska. Vissa elever har till 
exempel valt att läsa mer språk eller programfördjupningar och 
behöver inte göra något individuella val.  



För att se var du ska läsa dina kurser behöver du istället 
klicka i ”visa gruppnamn”

Då kan du se vilken Kursgrupp du är med i och hitta den i 
ditt schema

Kom ihåg att de individuella valen och språk som går på 
andra skolor inte syns på Katedralskolans schema. 

Se nästa sida för hur du läser grupper



OBS: Kontrollera att du har klickat i ”visa gruppnamn” för att se dina Kursgrupper.

Här är ett exempel på programfördjupningsval

Här ser du vilket block du läser i  (A, B eller C på Katedralskolan)

Om det finns fler grupper i samma block måste du kontrollera vilken lärare du har. Så att du går till rätt sal och rätt lektion.

Den här eleven läser Matematik 5, i block A, i grupp NA16, med ROGSE (Roger Selhammar)

Här är ett exempel på ett individuellt val
Eleven läser kursen Scenisk gestaltning 1 (TEASCE01), på Folkungaskolan (FOL), med lärare JOHRA

Om du inte har någon grupp, kontakta SYV



Individuella val och moderna språk som går på annan skola än Katedralskolan syns inte i 
ditt individuella schema. Salar anslås på anslagstavlor i trapphusen och på vår hemsida.


