
   
   

LEKSEHJELP   

   

Felles retningslinjer for Uranienborg skole   

   
Om leksehjelp:   

Leksehjelp ble lov- og forskriftsfestet august 2010 som et frivillig tiltak for å gi alle elever 

mulighet til å få hjelp med lekser. Tiltaket skal virke sosialt utjevnende på elevers mulighet til å 

oppnå gode faglige resultater. Foreldre/foresatte vil fortsatt ha et ansvar for å følge opp elevenes 

læringsarbeid, herunder lekser.   

   

Lovtekst:   

   

 Forskrift til Opplæringslovens § 1A-1: Leksehjelp i grunnskolen   
  
Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i   

   

 grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven  

støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke  til 

å utjamne sosial ulikskap i opplæringa.    

   

 Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi  

eleven hjelp med skolearbeidet.   

   
 Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og vel korleis leksehjelpa skal organiserast.   

   
 Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis.   

  
Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa som fremjar helse, trivsel og   

   

 læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at eleven sin rett ikkje blir oppfylt skal den tilsette  

undersøkje saka, varsle kommunen og om nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak  

som vedkjem det psykososiale miljøet. Kommunen pliktar snarast mogleg å behandle saka etter reglane om  

enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og foreldre klage som om  

vedtak vart fatta.   

   

 Kommunen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er 
 

trygt og pedagogisk forsvarleg.   

   

 Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa blir organisert som ein del av skolefritidsordninga, kan   
kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottek leksehjelp etter denne føresegna. Dette gjeld og for elevar som 
ikkje deltek i skolefritidsordninga elles.   
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Informasjon om leksehjelp:   

Ved Uranienborg skole tilbyr vi leksehjelp og periodisk kursing totalt åtte timer i uka for 

elevene på 5.- 7. trinn. På 8. til 10. trinn får elevene tilbud om periodisk kursing i de skriftlige 

fagene. Kursene er til god støtte og inspirasjon for alle elever. Både leksehjelp og kursing er 

frivillige tilbud for elevene, og vil ligge utenfor den ordinære undervisningstiden. Men vi 

oppfordrer virkelig elevene til å benytte seg av disse timene. Repetisjon og mengdetrening gir 

god læring i alle fag. Leksehjelpen foregår i elevens eget klasserom, og det vil alltid være lærer 

til stede. Elevene får således god faglig støtte og hjelp under hele leksetiden.   

De av elevene som ikke ønsker å benytte seg av leksehjelpen, må enten være i klasserommet 

og lese en bok, tegne eller gjøre andre aktiviteter som ikke forstyrrer leksetiden. Dette for å 

sikre tilsyn med elevene. Bruk av mobil vil ikke være tillatt.    

Leksetiden er timeplanlagt på slutten av dagen, og bussene går 10 minutter etter at 

lekselesingen er slutt.    

Vi ber om at ALLE dere foreldre/foresatte mailer kontaktlærer innen 03.02 og gir beskjed 

om deres barn skal følge lekselesing eller ikke. Skolen trenger oversikten av 

sikkerhetsmessige grunner, samtidig som vi ønsker å ha en oversikt, i tilfelle 

lærerressurser kan brukes på enkelte trinn til anna læringsutbytte for skolens elever.    

   

Vi minner om at dere som foreldre/foresatte har en viktig rolle i opplæringen av egne barn og 

oppfordrer dere til å ta aktivt del i barnas læring. Spesielt lesing og lese-øving er det svært viktig 

at barn øver mye på også hjemme.   

   

   

Vennlig hilsen   

Ledelsen ved Uranienborg skole   
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