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01/22 Godkjenning av innkalling og referat 

  Ingen merknader 

 

02/22 Oppsummering leksedebatten 

Stavanger kommunestyre har bedt om at det på alle skoler startes en diskusjon 

om og vurdering av leksepraksis, og om skolen skal bli leksefri eller være en 

lekseredusert skole.  I diskusjonen involveres elever, foreldre/foresatte og 

ansatte.  Beslutningen fattes lokalt på den enkelte skole. 

FAU har hatt ute en spørreundersøkelse blant alle foreldre, og har drøftet saken i 

FAU.  Alle klasser på skolen har hatt leksedebatt, og elevrådsrepresentantene 

har drøftet saken i elevrådet.  Personalet har drøftet saken i personalmøte. 

FAU fikk inn 170 svar på sin undersøkelse, og hadde en god og engasjert 

diskusjon om leksene.  Undersøkelsen viser bl.a at foreldre henter mest 

informasjon om hva barna lærer på skolen gjennom uke/lekseplanen og i 

utviklingssamtalene. Den viser også at lekser for en god del oppleves som stress 



 

Saksnummer: 22/05311-2 side 2 av 3 
 

i hverdagen, men at mange syns at lekser er middels til svært viktig for læringen. 

Undersøkelsen viser at 80% av foreldrene ønsker lekser i en eller annen form. 

Elevene på 1.-4.trinn er mest positive til lekser.  Her ser elevene leksene som 

nyttige og kjekke, men noen syns også det kan være litt mindre lekser.  Fra 5.-

7.trinn sier flertallet av elevene at de ønsker en leksefri skole.  De syns 

ettermiddagene hjemme kan være stressende på grunn av lekser og alt det 

andre de vil ha tid til.  De ønsker seg mer fritid. De har likevel flere råd til hvordan 

leksene skal være for å ta mindre tid eller være mer motiverende. 

De ansatte mener at lekser på de laveste trinnene er grunnleggende viktig for 

mengdetrening og tilstrekkelig repetisjon i begynneropplæringen.  Personalet 

konkluderer med at det gis relativt lite lekser, og at mengden er lavere nå enn for 

noen år siden. Det er gode argumenter både for og mot lekser, og personalet 

ønsker å snakke mer om lekser.  Opplæringen skal skje i samarbeid med 

hjemmet, og lekser kan fungere som et godt samarbeidsområde.  Personalet har 

ikke tro på at leksefri skole vil virke utjevnende. 

SU mener at retningslinjene fra kommunen angående leksedebatten har vært 

mangelfulle.  Det er ikke blitt angitt noe om hvilken prosess som skulle ligge til 

grunn for beslutningen fra hver skole. Dette gir lite konsistens i 

tilbakemeldingene, og debatten blir sprikende.  SU mener blant annet at 

leksepraksis på barnetrinnet får konsekvenser for leksepraksis på 

ungdomstrinnet.   

SU oppsummerer at det fortsatt skal være lekser i en eller annen form ved 

Mosterøy skole.  Det er ønskelig at leksedebatten fortsetter for å vurdere 

leksepraksisen med tanke på endringer, forventninger og enhetlig praksis på 

skolen. Lekser vil derfor fortsatt være en viktig faktor i dialogen om 

hjem/skolesamarbeidet. 

SU mener at skolen v/rektor trekker de endelige konklusjoner angående svaret til 

kommunen på grunnlag av rådene fra de involverte. 

 

03/22  Orienteringssaker fra elevrådet og FAU 

  Elevrådet: 

• Det er blitt tak som elevene på 5. og 6.trinn kan stå under når det regner.  

Elevrådet vil be om at det blir tak for 7.trinn også. 

• Det er blitt kjøpt inn nye baller og hoppetau til alle klasser. 

• Det er blitt kjøpt inn vennebenk til 1.-4.trinn 

• Drøftet lekser 

• Ansvar for reflekslotteriet 

FAU: 

• Laget undersøkelse angående lekser og hatt leksedebatt 

• Jobber for at kommunen skal realisere en kommunikasjonsplattform 

mellom hjem og skole, bl.a for å melde fravær 

• Undersøker om det er mulig å få gangfelt over Vodlaveien ved krysset 

Mosterøyveien/Vodlaveien i forbindelse med gang- og sykkelstien. 

• Undersøker trasévalg i forbindelse med høyspentlinje forbi skolen, og 

eventuell helsefare knyttet til dette. 
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04/22  Orienteringssaker fra rektor 

Korona: Det har vært lite smitte ved skolen fram til begynnelsen av februar.  Vi er 

nå inne i en smittetopp med høyt fravær blant elevene.  Det er også smitte blant 

de ansatte, og fraværssituasjonen kan få konsekvens for kvaliteten på 

opplæringen.  Skolen planlegger først og fremst å holde driften gående.  Det er 

pr i dag ikke aktuelt å stenge ned noe av tilbudet.   

Årshjulet: Mange fellesaktiviteter er ikke blitt avholdt i perioden fram til nå.  Noen 

aktiviteter er blitt avholdt med begrensninger.  Etter åpning planlegger vi å 

komme i gang med fellesaktiviteter som matematikkdag/uke, tur for å koke egg 

før påske, ulike DKS-tilbud, strandrydding og 7.klassefest. 

Økonomi: Regnskapstallene viser at Skolen gikk med overforbruk på 5,4 mill i 

2021.  Budsjett for 2022 er på nivå med budsjett for i fjor.  Det vil derfor være 

fortsatt press på å redusere stillinger.  Det er vanskelig sett i lys av behov for 

spesialundervisning. 

 

05/22  Eventuelt 

Rikssamlingsjubileet 2022: Vikingskipene overnatter på Utstein 15.juni. Skolen 

inviteres til å delta ved ankomst.  Mer informasjon kommer. 

 

 

 

Med hilsen 

Kristin Surnevik 
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