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Referat fra møte i FAU 17.11.21 
 

Tilstede: 
  

Ingrid Emilie Bendiksen, leder 
Heidi Tønnessen, 8.kl 
Anne Marthe Omdal, 2.kl 
Gudny Vatland, 3.kl  - ikke møtt 
Stefanie Urdal, 4.kl 
Solveig Nyheim, 6.kl sekretær 
Anne Lise Melhus, 7.kl 
Anette Saurdal, 5.kl 
Solveig Hamre, 10.kl - Therese V. Tønnessen møtte 

Anita Omdal, 9.kl - ikke møtt 
Anne Sofie Omdal, 1.kl, nestleder 
  

Sak 1: Info om koronasituasjonen 

Ny smitte i bygda. Oppfordrer til lav terskel for testing. Komme tilbake til skolen når 
smittefri og feberfri. 
  

Sak 2: Konstituering av FAU 

Anne Sofie Omdal valgt til ny nestleder. Anne Marte Omdal valgt til medlem i 
Samarbeidsutvalget i tillegg til leder Ingrid Emilie Bendiksen. 
  

Sak 3: Skolerute 22/23: 
Planlagt personalseminar legges til april 2023. Ellers har ikke FAU kommentarer til 
foreslått skolerute - ser greit ut. 
  

Sak 4: Leksefri skole? 

Ny Opplæringslov (er på høring) slår fast at skolen kan pålegge elevene å gjøre 
lekser/oppgaver utenom skoletid, men at det skal tas hensyn til elevenes rett til hvile og 
fritid. 
Sokndal skole har tilbud om leksehjelp 2 ganger i uka. Har vært lite pågang i år. 
Fungerer også dårlig med dette tilbudet for ungdommene. 

http://www.sokndal.kommune.no/
http://www.cittaslow.no/
mailto:sokndalskole@sokndal.kommune.no


 

 
 

Rektor forteller om leksepraksis ved skolen pr nå. (se vedlegg) 
  

Kan noe lekser gjøres på SFO - forutsatt at de er selvstendige? 

Bør ikke være mengdeforskjell på lekser på klassetrinn. 
Ikke ha lekser på kvelder med godt ski- og akeføre, og skøyteis. 
Gi ukelekser. 
  

FAU ser ikke negativt på lekser - kun i tilfeller der det tar veldig lang tid og går ut over 
fritid og familieliv. 
  

  

Sak 5: Fra leder 
  

 Forteller om hvordan natteravn er tenkt på nettkafe fredager 
 To vakt på nettkafe og to på Haua, bytte på. Nettkafeen en base. 
 Nettkafe er tenkt i bomberommet 
 Leder tar opp i Samarbeidsutvalget om det kan komme opp mer lys på 

lekeplassen - vi diskuterer knuste flasker og mørke kroker 
 Flytte dugnaden til 10.kl til julebrus-sesongen (uke 42), evt plukke to ganger 

på høsten 
  

Sak 6: Eventuelt 
  

 kan ikke vippse til klassekontoen eller klassekonvolutten 
 Spekter-undersøkelsen for å sjekke trivsel og trygghet for alle 
 Elevundersøkelsen for 7. og 10.kl nå i høst (litt mer omfattende) 
 Nasjonal prøve er gjennomført på 5., 8. og 9.kl 

  

 Neste møte: 16.02.22 kl 18 

  

  
ref Solveig Nyheim 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LEKSER PÅ SOKNDAL SKOLE 

 

Grunntanker:  
Lekser skal ha en god balanse mellom livsmestring og grunnleggende ferdigheter. 
Bruke kjent stoff for repetering på det vi allerede har hatt på skolen. 
Leksene skal være tilpasset den enkelte elev. 
Bruke læringsstrategier i lekser, når det passer. 
Bruke PRUV og RAV i leksesammenheng - viktig med praktiske lekser. 
Leselekser bør ha oppdrag. 
Lekser bør fordeles på alle fag, kan de lages tverrfaglige? 
Lekser skal være en måte for foreldre å følge med på barnas utvikling. 
Lesing, tallforståelse og utforsking er sentrale begrep. 
Lekser bør brukes til noe på skolen dagen etterpå. 
 

1.klasse  
 
Et hjemmeoppdrag hver dag som tar ca. 10 minutt, i løpet av året kan det utvides til 15 
minutt. Obs på lesing og tallforståelse! 
 

2.-3.klasse 
 
Ca. ei skriftlig lekse pr uke.  
Den ene leseleksa pr uke bør være engelsk leselekse 
Øveord 
Max 20 minutt hver dag beregnet leksetid 
 
4.-7.klasse 
 
Ca. 2-3 skriftlige lekser pr. uke 
Fordeling av leselekser mellom ulike fag 
Max 30 minutt hver dag beregnet leksetid 
 
8.-10.klasse 
 
Leksemengde må tilpasses prøveplan, i uker med få prøver økes arbeidsmengden. 
 
Elevene har tre oppgaver til hver dag: 

1. Sjekk gmailen/campus hver dag om det har blitt lagt ut nye lekser. PS: du kan 
installere gmail-appen på telefonen og sjekke på 2 sek.  

2. Vær forberedt til prøver/foredrag/vurderingssituasjoner. 
3. Vær forberedt til timene du har. Chrome-maskin skal være oppladet. 

Språkfag må ha lekser for repetert læring av spesielt ordforråd  
 

Revidert på ledermøte 16.11.21 
 
 
Med vennlig hilsen  
Sokndal kommune 
 
 



 

 
 

Bjørn Inge Mydland 
Konstituert Rektor 
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