
 

PÅMELDING TIL LEKSEHJELP        01.09.2022 
 
Leksehjelpen ved Mosterøy skole starter opp igjen mandag 5.september. Tilbudet går til 
elever på 3.-6.trinn. Tilbudet er på 40 minutt rett etter skolen mandag, onsdag og torsdag.  
På grunn av bemanningssituasjon har vi ikke mulighet til å tilby leksehjelp på tirsdager.  
Tilbudet om leksehjelp er gratis og frivillig.  Det er assistenter, miljøterapeuter og lærere ved 
skolen som veksler på å være leksehjelpere. 
 
Gruppestørrelse er avhengig av påmelding.  Rektor finner grunn til å understreke at tilbudet 
ikke klarer å gi det enkelte barn den samme gode hjelpen foreldrene kan gi sitt barn.  
Foreldrene er til enhver tid ansvarlige for at alle lekser blir gjort. 
 
Elevene som melder seg på må følge reglene for leksehjelpen.  Elevene har ikke rett på skyss 
hjem etterpå.  SFO vil være åpen som vanlig, dvs. parallelt med leksehjelpen.   
 
Påmelding skjer ved å fylle ut skjemaet under. Eventuell endring eller oppsigelse skjer til 
skolens administrasjon.   
 
 
 
 
PÅMELDING: Sett x på de dagene barnet skal benytte leksehjelp 
 
Navn på barnet: ……………………………..................................................Klasse :……………….. 
 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

11.45-12.25       3.kl 

14.25-15.05 3.-6.kl   3.-6.kl 4.-6.kl 

 
 
 
Underskrift foresatte :…………………………………………………………………………………………………. 
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Til alle som skal gå på leksehjelp     september 2022 

 

REGLER FOR LEKSEHJELP 

1. Du må gå på leksehjelpen de dagene du er påmeldt.  Hvis du ikke skal gå, må du ha med 

beskjed hjemmefra. 

2. Hvis du er ferdig med leksene kan du lese eller tegne, eller du kan gå hjem.  Elever som har 

SFO-plass kan gå til sin gruppe på SFO. 

3. Det skal være ro i lekserommet, og du skal sitte og arbeide ved pulten din.  Du kan ikke øve 

høyt på leselekser.  Leksehjelperne har som regel ikke kapasitet til å høre elever i leselekser.  

Det må foreldrene gjøre. 

4. Skolens ordensregler gjelder også på leksehjelpen. 

 

 

TIL FORELDRENE 

Foreldrene har hovedansvar for at elevene gjør alle leksene og må sjekke dette daglig.   

Leselekser kan gjennomføres på skolen bare dersom det er kapasitet.  Skolen understreker 

viktigheten og verdien av at foreldrene hører/kontrollerer leselekser.  Hovedansvaret for leseleksene 

er hos foreldrene.  Skolen, foreldrene og leksehjelpen må samarbeide slik at barnet lærer å finne 

fram i lekseplanen sin. 

 

Vi ser fram til et godt samarbeid om leksene. 

 

 

Hilsen  

 

 

Kristin Surnevik 

Rektor  

Mosterøy skole 
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