
  

 

Välkomna till ett nytt läsår på Braås och Dädesjö skolor 

 

 

Hoppas att ni har haft en fin och avkopplande ledighet och nu ser vi fram emot ett nytt, 

spännande läsår tillsammans. 

 

Vi har ny skolledning på Braås och Dädesjö skolor. Linda Erlandsson är ny rektor för F-3, 

Cecilia Wenner är t.f. rektor för 4-9 och Andreas Johannesson är biträdande rektor för 4-9.  

 

Sjukanmälan görs via talsvar på tel.nr 0470–796981 före kl. 08:00 varje dag då ert barn är 

sjukt. Ni får då en bekräftelse via sms eller mail. Om ni har fritids, behöver sjukanmälan även 

göras till fritids, tel. 0474- 62 20 24. Det går även att göra en sjukanmälan genom 

webbinloggning på Dexter eller via appen Dexter. För att kunna logga in i appen behöver du 

ett användarnamn och lösenord. Det är samma användarnamn och lösenord som till Dexter. 

Mer om detta går att läsa på hemsidan  

https://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/skola-6-16-ar/franvaroanmalan.html     

 

E-tjänster används för era kontaktuppgifter, ändrade telefonnummer, godkännande av 

publicering av bilder på hemsida samt anmälan om specialkost. Det är viktigt att ni använder 

denna tjänst, så att vi har rätt kontaktuppgifter till er samt rätt information om era barn. 

http://www.vaxjo.se/barnochelevuppgifter  

Om ni behöver hjälp med inloggning kan ni vända er till Växjö kommuns kontaktcenter. 

  

Frånvaro från skolan betyder att ditt barn missar undervisning. Ledigheter för elever är 

begränsade. Det är viktigt att känna till kraven på skolplikt med tillhörande krav på närvaro 

och att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter till ledighet. Vid ansökan skall 

vårdnadshavare beskriva varför eleven måste vara ledig under tid då barnet har skolplikt. 

Endast motiveringen ”resa” eller ”semester” beviljas inte. Ansökan måste också lämnas till 

klasslärare i god tid. Inga ledigheter ges under tid för nationella prov. För provdatum se 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-

igrundskolan/provdatum-i-grundskolan   

 

När det gäller Corona följer vi fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på 

Växjö kommuns hemsida kan ni läsa att risken för smittspridning är mycket hög. På våra 

skolor är vi uppmärksamma på elever som uppvisar symtomen hosta, feber eller 

andningssvårigheter. Uppvisar eleverna dessa symptom kontaktas ni som vårdnadshavare så 

att eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- 

och ledvärk. Barn eller elever som uppvisar symptom sjukanmäls av vårdnadshavare och 

stannar hemma tills de varit symptomfria i 48 timmar. 

 

Trygghet och trivsel, bemötande och ömsesidig respekt är en del av vårt viktiga arbete. I 

vår Likabehandlingsplan, som finns på hemsidan, kan ni läsa om hur Braås och Dädesjö 

skolor arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande.   

 

Väl mött! 

Andreas, Linda och Cecilia 
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