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Til foreldre/foresatte til elever på 3.-7. trinn ved Os skole skoleåret 2016/2017
Leksehjelp
Det har blitt gjort endringer i hvem som får leksehjelp, og når den gis. Dette skoleåret vil plan for leksehjelp se
slik ut:
3. og 4. trinn: tirsdager fra 13.55-14.35
5. og 6. trinn: tirsdager fra 13.50-14.35
7. trinn: onsdager fra 10.15 – 11.45. Denne økta er obligatorisk og vil være en kombinasjon av leksehjelp,
arbeidsøkt og miljøkiosk.
Tilbudet er frivillig, men når eleven er påmeldt, er deltakelsen obligatorisk til foreldrene/foresatte eventuelt
melder fra om de ikke ønsker at eleven deltar lenger. Dere kan selvsagt melde fra om enkeltfravær på vanlig
måte i meldingsboka.
Hvis leksehjelpa skal fungere optimalt, er det viktig at elevene forholder seg til reglene som er gitt for
leksehjelpa. Reglene står på baksida av dette arket.
Det er fremdeles foreldrenes/foresattes ansvar å følge opp og tilse at leksene blir gjort. Blant annet er
oppfølging av leselekser foreldrenes ansvar.
I enkelte perioder er det naturlig å gi lite eller ingen lekser, for eksempler som ved oppstart av nytt skoleår eller
i førjulstida. Da kan leksehjelpa gå ut. De elevene som har behov og krav på tilsyn (de som skal på SFO
etter skoletid eller følge buss), vil få det. Det vil bli gitt beskjed om dette på ukeplanene.
Oppstart leksehjelp er tirsdag 30. august. Frist for påmelding er mandag 29. august.
Med vennlig hilsen
Sverre Hovind, inspektør Os skole.

……………………………………………………………………………………………..
Påmelding leksehjelp: sett kryss
3. og 4. trinn: tirsdager kl. 13.55 - 14.35:………….
5. og 6. trinn: tirsdager kl. 13.50 - 14.35:…………….
7. trinn: obligatorisk onsdager kl.10.15 - 11.15: Kryss av for at du har lest info om dette: ……
Skal ikke delta på leksehjelp:………………
Elevens navn:…………………………………
Dato og underskrift foreldre/foresatte:………………………………………………………………………….

Regler for leksehjelp for elever på Os skole
1

Tilbud om leksehjelp er frivillig og påmelding skjer ved skolestart om høsten.

2

Leksehjelp organiseres slik:
3. og 4. trinn: tirsdager fra 13.55-14.35
5. og 6. trinn: tirsdager fra 13.50-14.35
7. trinn: onsdager fra 10.15 – 11.15. Denne økta er obligatorisk og vil være en
kombinasjon av leksehjelp, arbeidsøkt og miljøkiosk.

3

Elever møter som til ordinære økter.

4

Elevene arbeider med oppgaver gitt på ukeplanen.

5

Leksene skal vises fram hjemme. Det er foresattes ansvar å passe på at leksene
gjennomføres. Hvis leksene ikke er gjort til innleveringsfristen, må de gjøres til
neste skoledag.

6

Hvis eleven ikke møter til time eller forstyrrer andre, varsles kontaktlærer.
Kontaktlærer følger opp med samtale med eleven og kontakter hjemmet. Ved
gjentakelse, meldes eleven av leksehjelpordningen for en periode. Lengden på
perioden avtales mellom foresatte og kontaktlærer, minimum 4 skoleuker.

7

Når leksene er ferdiggjort og godkjent/vist fram til lærer eller leksehjelper, går
eleven ut.
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