LEKSEFRIE SKOLER?
Kommunaldirektøren har mottatt en del henvendelser fra foresatte med anmodning om å starte
forsøk med leksefrie skoler. Noen skoler har også mottatt meldinger fra foresatte som melder at de
nå vil være en leksefri familie.
Utdanningsdirektoratet har også fått spørsmål om dette, og svaret deres finner en på:
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-ettertema/Leksehjelp/Adgang-til-bruk-av-lekser/
Her skriver de blant annet:
Det er skolen selv som avgjør om den vil pålegge elevene lekser, og et flertall av skolene har valgt
dette. Skolen kan imidlertid velge å organisere opplæringen uten å gi elevene hjemmearbeid. Det
sentrale er at skolen legger opp opplæringen slik at den er egnet til at eleven kan nå
kompetansemålene.
I Sandnesskolen vil vi følge de retningslinjene som gis, og det vil dermed være skolene selv som
avgjør om de vil sette i gang forsøk med leksefrie skoler. Videre sier Utdanningsdirektoratet i sin
vurdering av mulighetene foresatte har til å velge bort lekser:
Elevene har en plikt til å delta aktivt i opplæringen, jf. opplæringsloven §§ 2-3 fjerde ledd og 3-4
annet ledd. Bruken av lekser må kobles til opplæringen og gjennomføringen av denne, og kan således
ha en viktig funksjon i elevens læringsarbeid. Målene for elevenes opplæring er angitt i
Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Her er det formulert kompetansemål, og elevens kompetanse blir
vurdert ut fra graden av måloppnåelse.
Lekser kan også ha en viktig funksjon i samarbeidet mellom skole og hjem. Dette vil gi foreldrene en
mulighet til å ta del i elevens opplæring. Foreldre har ansvar for at barna gjør lekser, men skolen kan
ikke forutsette at det gis faglig hjelp hjemme.
Dersom noen skoler/ev klasser i Sandnes ser muligheten til å gjøre elevene leksefrie innenfor egne
rammer, og har lyst til å gå i gang med forsøk, så vil kommunaldirektøren imidlertid ikke ha noe imot
dette. Vi anbefaler derfor foreldreutvalg som ønsker en leksefri skole om å ta dette opp til drøfting
med skolens rektor som vil ha den endelige avgjørelsen.
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