
Svar til politisk sak vedr lekser. Kannik skole 08.03.22 
 
Skolen har hatt prosesser i saken i personalet 25.01.21, elevgruppen 10.11.21 og i 
foreldregruppen 07.04.22. 
 

Konklusjon: 
 
Etter innspill og gode drøftinger er rektor kommet frem til følgende mål og kriterier. 
 
Hovedmål med hjemmearbeid: 

1. Gode relasjoner: relasjonsbygging mellom elev og lærer er en av de viktigste 

faktorene for økt læring! 

2. Tilpasset opplæring; enhver elev er unik og skal møtes på sine forutsetninger. 

Dette gir økt motivasjon! 

3. Aktiv medvirkning; eierskap gir økt læring! 

 
Kannik skole har følgende kriterier for hjemmearbeid: 
 

• Hjemmearbeid er læring gjennom repetisjon og arbeid som vekker interesse og er slik at 
elevene forstår hva de skal gjøre 

• Forberedelse til hjemmearbeid skal være gjennomgått på skolen 

• Arbeidet kan være trening på automatisering av grunnleggende ferdigheter. 

• Hjemmearbeid skal bidra til å utvikle elevenes arbeidsvaner og evne til selvstendig 
problemløsing og gi elevene mulighet til å gjennomføre et arbeid i fred og ro i eget tempo 

• Hjemmearbeidet skal være tilpasset eleven slik at de ikke mister motivasjonen for 
skolearbeidet 

• Elevene skal få tilbakemelding på leksene av lærer, slik at de får har et best mulig 
læringsutbytte og siden arbeid som følges opp på en god måte på skolen, gir best 
læringsresultat. 

• Elever får elevmedvirkning og tilpasset opplæring når vi gir lekser. 

• Mengde og innhold skal være håndterlig 

• Vi gir ikke mer enn to vurderinger (forberedelser til vurdering) i løpet av en uke. 

 
Vi ønsker ikke å gi hjemmearbeid: 

• for å «fylle opp» med arbeid/oppgaver 

• for å gi eleven «noe å gjøre» 

• for å gi hjemmeoppgaver hvor stoffet ikke er gjennomgått på skolen  

• som gjør at eleven må undervise seg selv/lære seg kompetanse selv. 

 
 
 
Det var en god prosess og skolen fikk gjennomgått egen praksis fra eksterne og interne. 
Vi innfører i tillegg inn flere timer med leksehjelp, og håper eleven bruker dette tilbudet. 
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