
 

Felles retningslinjer for lekser for Bærland skole 
 
 
Hvorfor får elevene lekser? 
 

● For å gi tilstrekkelig mengdetrening og repetisjon av gjennomgått stoff – spesielt ift til 
de grunnleggende ferdighetene 

● For at elevene gradvis skal utvikle ansvar for egen læring 
 

Hvor lang tid bør elevene bruke på leksene i snitt pr. dag (effektiv jobbing)? 
Leksedager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
 
1. – 4. klasse Inntil ca 20 min/ dag 

5. – 7. klasse Inntil ca 30 min/ dag  
Hvilke typer lekser bør elevene få? 
 
 
Gjelder alle 

- Leksene må knyttes opp mot læringsmålene i fagene  
- Leksene må være tilpasset elevenes nivå, slik at de skal kunne oppleve mestring 
- Leksene må ta utgangspunkt i kjent stoff (ikke ny innlæring) 
- Praktiske oppgaver som elevene kan gjøre i lag med foreldrene (finne ting, veie, måle, etc. 
 

1. klasse - Skrivelekse: bokstaver, former og tall 
- Leselekse 
 

2. – 7. klasse - Lese- og skrivetrening 
- Matematikk (teoretiske og praktiske oppgaver) 
- Engelsk (lesing, skriving, gloser)  
- Bruk av flipped classroom, f.eks se instruksjonsvideoer hjemme  
 

Hvordan skal foreldre følge opp leksearbeidet? 
 

 
Gjelder alle 

- Være tilgjengelig og være med og motivere elevene for skolearbeid 
- Gi tilbakemeldinger til lærer dersom leksene er for vanskelige/ for lette/ ikke har blitt gjort 
- Sørge for gode rutiner ang leksearbeid og at leksene er gjort  
- Lese kommentarer fra lærerne og følge disse opp 
 

1. – 4. klasse - Lese med elevene 
- Foreldre signerer alle skriftlige “papirlekser” (flott dersom de også sjekkes/ rettes)  
 

5. – 7. klasse - Elevene bør gradvis ta mer ansvar for at leksene blir gjort, men det forventes at foreldrene 
følger med på lekseplanen og ser til at leksene blir gjort. 
- Leseleksen leses høyt for en voksen hjemme, minst 1 gang.  
 

Hvordan skal skolen følge opp leksearbeidet? 
 

 
Gjelder alle 

- Stille forventninger til kvaliteten på leksearbeidet  
- Sjekke at alle leksene er gjort.  
- Lærer må gi tilbakemelding til eleven og foreldre dersom leksene ikke blir gjort eller at 
kvaliteten ikke er akseptabel. 
- Veilede eleven  ift eventuelle feil/ misforståelser  
 

 
Sist revidert, februar 2017 


