LEKSEHJELP

Informasjon om leksehjelpordningen 2018-2019

Leksehjelp er et frivillig tilbud vi gir elevene på 1.-7.trinn etter skoletid. I år er leksehjelp
for 1.-5.trinn på mandager også en venteordning for de som skal på buss, da denne ikke
går før ca 13.30. Elever som skal på SFO kan gå rett dit når de slutter kl. 12:45. Elever
som ikke trenger buss kan gå hjem.
For å få en oversikt over barn som skal gå på leksehjelp, sender vi ut en Transponder med
påmelding til dette. På 1.-4.trinn ønsker vi at dere sier i fra dersom elevene skal ha fri
eller slutte på leksehjelp. Vi har fått med oss tolk på arabisk og somalisk hver onsdag for
5.-7.trinn.
Leksehjelpen er i all hovedsak en tilsynsordning der
elevene får tilbud om å gjøre skolearbeid som skal
leveres i løpet av uka. Vår erfaring er at leksehjelp
ikke er en fullverdig erstatter for den hjelp og
støtte dere som foreldre kan gi. Vi ser det derfor
som veldig viktig at dere snakker med barna om
deres læring og leksearbeid hjemme. Forskningen
viser at de barna som har foreldre som engasjerer
seg i barnas skolehverdag, lærer lettere. Det er
også viktig for barnet å føle at foreldrene bryr seg
om det som skjer på skolen.

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og
leselekser blir viktige både i innlæringsfasen og
senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at
leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i
løpet av leksehjelptimen. Oppfølging av leseleksene
må derfor fortsatt være foresattes ansvar og
elevene må høres i leseleksa også hjemme.
Snakk med lærer dersom dere lurer på noe rundt
leksene eller har behov for andre tilpasninger for
eleven.

Skolens ordensregler gjelder også for
leksegruppen. Det skal være rolig på
leksegruppene. Dersom elever forstyrrer andre
elever, vil hjemmet bli kontaktet og de må hentes.
Det ligger ikke rett til spesialundervisning i
leksehjelp.

Mulighet for å gjøre lekser på
”Etter skoletid” på MOT-kafeen.
Jorunn Øverland og Roger
Gjerde
Mahmoud Dib
Osman Noor

