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Välkommen till skolans
Lärplattform – Rexnet!
Laxå kommun

10-10-21

Ansökan om konto för vårdnadshavare
1. Skriv in www.rexnet.se
i webbläsarens
adressfönster
2. Välj knappen för att
ansöka om konto för
vårdnadshavare.
3. Välj Laxå och fyll i
resterande uppgifter i
formuläret. Sök och
välj mentor. Klicka på
Ok då du är klar och
därefter skickar du din
ansökan!
4. Då mentorn godkänt
din ansökan får du
inloggningsuppgifter
till den e-postadress
du uppgett i
formuläret.
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Vårdnadshavare i Lärplattformen
Då du fått dina inloggningsuppgifter till din mail är det bara att följa
den bifogade filen och skriva in användarnamn samt lösenord som finns i
mailet. Vid första inloggningen blir du ombedd att byta lösenord och
kommer därefter att få logga in igen med ditt nya lösen.
Under Hjälp finns fler
lathundar till vad du som
vårdnadshavare kan göra i
Lärplattformen och under
Inställningar ändrar du
lösenord, e-postadress,
tema för din bakgrund
samt skapar en egen
presentation.

Via din inloggning som vårdnadshavare kan du ta del av ditt (eller dina, vid flera barn skapas fler flikar
under din inloggning) barns dokumentation (omdömen, Individuella utvecklingsplaner mm), aktiviteter
i kalendern, boka utvecklingssamtal samt ta del av nyheter. Under menyn kommunikation finns
kontaktmöjligheter med ditt barns mentor samt lärare.
Logga alltid ut genom valet ”Logga ut” och stäng därefter webbläsarens fönster.
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Vårdnadshavare – Dokumentation (sid 1 av 2)
Detta är ett exempel på hur
den kan se ut och beskriver
hur du som vårdnadshavare
tar del av denna.
2.

3.

Under startsidans rubrik
Händelser kan du se vilka
dokument du ej tagit del av
eller som du ska skriva i. Du
kommer även åt
dokumentationen under ditt
barns flik och meny
Elevutveckling.
Bild 2 visar en
dokumentöversikt, klicka på
det dokument som du vill ta
del av alternativt välj flik
för dokument att skriva i.
Här kan du även välja att se
tidigare terminers
dokument.
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Vårdnadshavare – Dokumentation (sid 2 av 2)
Bild 1 visar ett exempel på
hur ett skriftligt omdöme
kan se ut. Viktigt att du som
vårdnadshavare alltid tar del
av dokumenten genom att
välja ”Ta del av”.
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Bild 2 visar ett dokument där vårdnadshavaren har
fått skrivrättigheter. Välj alternativ och spara.
Kom ihåg att sedan välja ”Lämna in/klar”.
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Vårdnadshavare – Skicka meddelanden

Välj meny Kommunikation och
den lärare som du vill skicka
ett meddelande till.

Under meny kommunikation finns även
lärarnas e-postadress
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Vårdnadshavare – Problem med kontot

Om du har problem med ditt konto eller har frågor om din inloggning. Kontakta Laxå
kommuns IT-pedagog Peter Larsson på telefon 0584 – 473 309 eller via mail
rexnet.support@skola.laxa.se
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