
 

 
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                               Sandnes, august 2015 
 
 
Til foresatte av elever ved grunnskolen i Sandnes kommune               

 

 

Leksehjelp på Sandnes bibliotek 

 
For mange elever kan det være inspirerende å få leksehjelp av andre enn foresatte og lærere. 
Mange elever ønsker et rolig sted å arbeide konsentrert. 
 
Leksehjelpen skal bidra til at alle elever i skolen får en god situasjon rundt skolearbeidet,  
får mulighet til å ta den utdannelsen de vil, og dermed få praktisere et yrke som er i samsvar 
med den enkeltes interesser og evner. 
 
Røde Kors har i flere år drevet leksehjelp for barn og ungdommer. 
SINTEFs landsomfattende undersøkelser av Røde Kors’ leksehjelp viser at leksehjelpen gir 
mange elever økt motivasjon for å jobbe med skolearbeid, og viser tydelig at elevene som 
følger leksehjelpopplegget forbedrer karakterene sine. 
 
På Leksehjelpen møter elevene trygge voksne som kan hjelpe med leksene og skape en positiv 
situasjon rundt skolearbeidet. Leksehjelpen drives av kompetente frivillige fra Sandnes Røde 
Kors. De har signert taushetserklæring, levert vandelsattest og fått opplæring og veiledning. 
 
Leksehjelpen er et tilbud til alle elever.  
Tilbudet er gratis, ingen påmelding er nødvendig – det er bare å møte opp! 
 
 
Sandnes Røde Kors driver leksehjelp på Sandnes bibliotek tirsdager fra og med 
25. august. 
 
For 4. - 7. trinn er det leksehjelp hver tirsdag kl. 15 - 17 i Pegasusrommet. 
For 8. - 10. trinn er det leksehjelp hver tirsdag kl. 16 - 18 i 3. etasje. 
 
 
Velkommen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marit Øydne 
Sandnes Røde Kors 
marit.oydne@gmail.com 
97637059        

Kjersti Krogedal Høie 
Rogaland Røde Kors 
kjersti.krogedal@rodekors.no 
975 83 841 
 

Har du spørsmål, eller selv lyst til å bli leksehjelper eller tilrettelegger? 
Ta kontakt med gruppeleder Marit Øydne eller frivillighetskoordinator Kjersti Krogedal Høie. 

 

mailto:kjersti.krogedal@rodekors.no


 
 

Digital leksehjelp er et tilbud til elever i ungdomsskolen. Her får ungdommene leksehjelp gjennom 

videochat, eller ved å sende inn spørsmål skriftlig. Elevene får svar på de skriftlige spørsmålene på 

e-post, og i tillegg publiserer vi noen av spørsmålene på nettsiden slik at andre elever kan dra nytte 

av svarene. Løsningen bemannes av kvalifiserte leksehjelpere som sitter sammen i et fellesskap 

hver mandag til torsdag. 

 

Hvordan bruke tjenesten: 

1. Eleven klikker seg inn på www.digitalleksehjelp.no  

2. Her får man to valg: 

a. Eleven kan snakke direkte med en leksehjelper via videochat. Denne er åpen mandag–

torsdag, 17.00 – 21.00.  

 

b. Eleven kan sende inn et spørsmål eller oppgave. Spørsmålene blir besvart innen 2 – 3 dager. 
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http://www.digitalleksehjelp.no/

