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Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med 
PUL. Du medger att informationen du lämnar lagras 
och bearbetas i register av förvaltningen. Du har rätt 
att begära utdrag och rättelser.  

 

Medborgarkonto i Dexter 

Dexter är en webbportal där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns skolgång. Här kan du 
bl.a. sjukanmäla ditt barn, se klasslista, betyg och individuell studieplan. För att få tillgång till 
Dexter behöver du ett medborgarkonto. För att kontot ska fungera behöver vi din e-postadress 
samt mobiltelefonnummer.  

Om du har flera barn får du tillgång till all information via en inloggning. Du behöver alltså inte ha 
ett konto till varje barn. Det betyder att du endast ska göra en ansökan om konto. När du fyller i 
blanketten ska du därför ange samtliga barns personuppgifter.  

OBS! 
Om du fyller i för hand, skriv tydligt så att inga missförstånd uppstår.  

 

PERSONUPPGIFTER BARN 
Namn Personnummer  Skola Klass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
PERSONUPPGIFTER VÅRDNADSHAVARE 1 

Namn 

      

Personnummer 

      
E-postadress 

      
Mobilnummer 

      
Folkbokföringsadress 

      
Folkbokföringskommun 

      
 

PERSONUPPGIFTER VÅRDNADSHAVARE 2 
Namn 

      
Personnummer 

      
E-postadress 

      
Mobilnummer 

      
Folkbokföringsadress 

      
Folkbokföringskommun 

      
 

SKOLANS ANTECKNINGAR 
 

 

Observera att enbart en ansökan behöver lämnas in även om barnen går på olika stadier. 

För vårdnadshavare med barn på gymnasiet 

Ifylld blankett kan skicka eller lämnas till: 
Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium, 
452 80 Strömstad (Märk kuvertet Ansökan Medborgarkonto) 

Ifylld blankett kan också mailas till: 
gymnasium@stromstad.se 

För vårdnadshavare med barn i grundskolan 

Ifylld blankett kan skicka eller lämnas till: 
Skolexpeditionen Strömstiernaskolan 
452 80 Strömstad (Märk kuvertet Ansökan Medborgarkonto) 

Ifylld blankett kan också mailas till: 
grundskolan.expedition@stromstad.se 
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