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Miljøveiledere i skolen - Evaluering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/20 Formannskapet 26.05.2020 

62/20 Kommunestyret 04.06.2020 

/ Kommunestyret 25.06.2020 

7/20 Ungdomsrådet 23.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

2. Det avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å videreføre kommunestyrets 

vedtak (K-sak 192/19) om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020. 

 

  

 

Sammendrag 

Erfaringer med miljøveilederstillingene som er opprettet ved tre skoler fra høsten 2019 er gode. 

De ulike skolene gir positive tilbakemeldinger fra elever, ansatte og ledere, og det samme gjør 

andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. Kommunestyret har vedtatt at 

ordningen skal videreføres og utvides med tre nye skoler i løpet av 2020. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret har vedtatt å opprette tre miljøveilederestillinger i skolene (K-sak 53/19). 

Denne saken er tilbakemelding på erfaringene, slik var forespeilet i saken. Saken viser også 

økonomistatus og peker på prioriteringen videre. 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommunestyrets vedtak (K-sak 53/19) ble det tilsatt miljøveiledere på tre av skolene i 

kommunen, Haugsbygd, Tyristrand og Veien skole fra høsten 2019. Det var god søknad på 

stillingene og de tilsatte hadde relevante høyskoleutdanninger og erfaringer fra arbeid med barn 

og unge. 

 

Miljøveilederne arbeider ut fra de mål og føringer som ble trukket opp av kommunestyret. 

De ansatte har også fått være med å bygge opp en tjeneste og utforme den i sammen med 

andre aktører i skolene.  

Miljøveilederne skal i hovedsak bidra til at elevene finner seg til rette og trives på skolen, ved å 

gjøre elevene i stand til å utvikle ferdigheter som er hensiktsmessige i et sosialt og inkluderende 
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fellesskap. 

 

Elever, ansatte og ledelse har evaluert erfaringene så langt og gitt innspill til denne saken. Det 

samme har miljørådgiverne selv og andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge. 

De ansattes organisasjoner har og hatt mulighet til å uttale seg. Koronasituasjonen denne våren 

har redusert bredden i tilbakemeldingene noe. 

 

Av rapportene fra skolene går det fram at miljøveilederne arbeider i hovedsak med og blant 

elevene. De er aktivt oppsøkende og synlige i elevmiljøet før skoletid og i friminutt. De følger 

opp enkeltelever med samtaler og veiledning, de følger opp elevgrupper med samtaler og kurs, 

de er til stede på skolens digitale plattformer og arrangerer miljøskapende aktiviteter i 

samarbeid med elever og ansatte.  

 

Det samhandles tett med de ansatte. Miljøveilederne deltar helt eller delvis på de 

møtestrukturer som skolene har, slik som teammøter, personalmøter, ledermøter og ulike 

tverrfaglige møter.  Her er tilbakemeldingene at dette oppleves nyttig, både for miljøveilederne, 

og for skolens ansatte. Disse fora gir miljølveilederne informasjon og kunnskap om 

skolemiljøet og de bidrar aktivt med råd, veiledning og tiltak som settes i verk. 

 

En viktig samarbeidspartner internt på skolene er helsesykepleier, der disse utfyller hverandre 

og samhandler om barn og unge.  

 

I tillegg deltar miljølveilederne i møter rundt enkeltelever de arbeider med og på møter med 

foreldre i saker der det er hensiktsmessig. De deltar også på generelle foreldremøter med 

informasjon og skolering etter avtale med rektor. 

 

Det er etablert et faglig nettverk for miljølveilederne i kommunen med erfaringsutveksling og 

kompetanseheving.  Miljølveilederne er og trukket inn og har en rolle i kommunale prosjekter 

for barn og unge i hele kommunen. Dette gjelder blant annet kommunalt ressursteam for barn 

og unge med skolevegring og i kommunens prosjekt Tidlig innsats for barn og unge i 

risikosonen (TIBIR). 

 

Alt i alt oppsummerer de tre skolene som har hatt miljøveileder dette skoleåret at dette har 

vært et positivt bidrag for å skape et godt skole-/læringsmiljø ved skolen. 

Det er blitt bedre og bredere kompetanse og nye metoder inn skolens skolens forebyggende 

arbeid og i oppfølgingen av elever og elevgrupper. Aktiviteter og arrangementer for elever i og 

utenfor skoletid kan bli flere og bedre koordinert, og sist, men ikke minst forteller rapportene 

om støtte i oppfølging av saker knyttet til § 9a i opplæringsloven. 

 

Innføring av en nye stillingstype i skolene er ikke helt uten utfordringer. Miljølveilederne må 

finne sin posisjon i forhold til elever, lærere, fagarbeidere, skoleledere, og også til de andre 

yrkesgruppene som er inne i skolen. I etterkant ser en at det kunne vært jobbet bedre med 

tidlige avklaringer for eksempel mot skolehelsetjenesten.   

Men tilbakemeldingene fra barnevern, PPT og skolehelsetjenesten er at miljøveiledertjenesten 

oppleves som et godt tiltak i forebygging og oppfølging av barn og unge og den ønskes 

velkommen og utvidet. 
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Miljølveilederne oppleves som dyktige fagfolk og gode samarbeidsparter for både elever, 

ansatte og ledelser og de andre instansene som har kontakt med skolene. 

 

Miljøveilederne er alle ansatt i 100 % stilling, og jobber ordinær arbeidsuke på dagtid. I skolens 

ferier arbeider de med blant annet planlegging, skolering, rapportering, og så avspaserer de 

kveldsmøter og annen fleksitid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre ba i 2018 om en sak om miljøterapeuter i skolen (K-sak 143/18). Da 

den ble lagt fram våren 2019 vedtok kommunestyret følgende (K-sak 53/19):  

 

«Kommunestyret ser viktigheten av varierende kompetanse inn i skolen og for oppfølging av  

barn og unge. Ansettelse av miljøterapeuter vil bidra til dette. Samtidig ønsker  

kommunestyret at stillingene lyses ut som hele faste stillinger, da det er både god  

arbeidsgiverpolitikk og vil gjøre stillingene mer attraktive enn en deltidsstilling.  

Kommunestyret støtter derfor opp om hovedtrekkene i saksfremlegget med følgende  

endringer:  

1. Det lyses ut 3 stk. 100% stillinger i henhold til stillingsbeskrivelse. Budsjett korrigeres 

med stipulerte utgifter for 2019 og innarbeides i budsjett 2020.  

2. Kommunestyret mener den delen av arbeidssiden som strekker seg ut over skoletid og i 

skolens ferier kan benyttes til å følge opp elever i SFO og annet arbeid som gjøres mot 

barn og unge i kommunen.  

3. Som en del av evalueringen av tiltaket ber kommunestyret om at man legger fram 

forslag på hvordan ressursene kan brukes helhetlig i Ringerike for arbeid med barn og 

unge, slik at stillingsandelen fra 75-100% utnyttes på en god måte for barn og unge».  

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyret har finansiert stillingene ved de to siste budsjettvedtakene. I 2019 ble det satt 

av en million kroner årlig til miljløveiledere og de eksisterende stillingene ble fullfinansiert med 

800 000 kr årlig i økonomiplanen for 2020 (K-sak 192/19).  

I denne saken ble det og vedtatt at ordningen ønskes utvidet til tre nye skoler i 2020, og det ble 

avsatt kr 800 000 til de nye stillingene i 2020. Dette vil dekke lønn for tre stillinger fra omlag 

1. august og ut året. Det må videre avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å 

videreføre kommunestyrets vedtak om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020.  

 
Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Rådmannen ser dette tiltaket som et positivt bidrag innenfor FN’s bærekraftmål nummer 4 om 

utdanning der en skal «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter 

for livslang læring for alle". 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er gode erfaringer og tilbakemeldinger fra de ulike aktørene i 

skolemiljøet og andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. 

Miljøveilederne bidrar med et tverrfaglig blikk på skolemiljøet. De som er ansatt har variert 

bakgrunn og kompetanser og er en nyttig er god ressurs også i kommunens overordnede 

arbeid for barn og unge. I tillegg til involvering i arbeid på kommunalt nivå ut over egen skole 
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med skolevegring og TIBIR, vil miljøveilederne videre også trekkes inn kommunens arbeid for 

et godt læringsmiljø og mot krenkelser som mobbing. 

Når kommunestyret har vedtatt å utvide ordningen med miljøveiledere til tre nye skoler, så vil 

barne- og ungdomsskoler nær sentrum bli prioritert. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/1215-1   Arkiv: A20  

 

Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/20 Formannskapet 22.04.2020 

65/20 Kommunestyret 04.06.2020 

/ Kommunestyret 25.06.2020 

8/20 Ungdomsrådet 23.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis som tilpasses elevenes 

forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir elevene nødvendig øvelse i 

de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt digitale og muntlige ferdigheter. 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fattet i sak 20/19 følgende vedtak: 

 

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser. 

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020. 

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem en politisk sak for politisk behandling 

våren 2020 med sikte på å implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

Innledning / bakgrunn 

Denne saken er en oppfølging av vedtak fattet av HOK i sak 20/19, og inneholder en 

sammenstilling på bakgrunn av skolenes tilbakemelding om leksepraksis innen 01.03.20.  

For at elevenes stemme skal komme fram, har flere av skolene i tillegg til referat fra møte i 

samarbeidsutvalget også lagt ved referat fra elevrådsmøte der lekser og leksepraksis har blitt 

behandlet. 
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Høring – elevenes røst ivaretatt gjennom samarbeidsutvalgene 

 

Barnekonvensjonens artikkel 12 omhandler blant annet barnets rett til å uttale seg. 

Barna/elevene er representert i samarbeidsutvalget slik; (jfr. Opplæringsloven §11-1 ). 

 

To representanter for undervisningspersonale 

En representant for andre tilsatte 

To representanter for foreldrerådet 

To representanter for elevene 

To representanter for kommunen, der den ene av disse er rektor ved skolen 

 

Samarbeidsutvalgene/skolene meldte blant annet tilbake; 

 

Alle kommunens grunnskoler gir elevene hjemmearbeid – lekser som en del av læringsarbeidet. 

Elevene er gjennomgående opptatt av at leksene skal bygge videre på gjennomgått lærestoff. 

På de laveste trinnene er leseøving hjemme viktig for at elevene skal få tilstrekkelig 

mengdetrening for å utvikle en god leseferdighet. 

På noe høyere trinn får elevene hjemmearbeid for å repetere og øve mer på allerede kjent stoff. 

Leksene blir tilpasset elevenes forutsetninger både når det gjelder mengde og nivå. 

 

Punktvis oppsummering av innspill fra samarbeidsutvalgene: 

 Ingen av samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler har gjennomført forsøk der 

det ikke blir gitt lekser.  

 Både foreldre, elever og ansatte er opptatt av lekser brukes slik: 

o Det skal bare gis lekser i stoff som er gjennomgått på skolen på forhånd. 

o Leksene skal gi elevene lesetrening og mengdetrening. 

o Leksene skal tilpasses elevenes forutsetninger, og gjerne gis som ukelekse. 

 Leksene gir foreldrene en god mulighet til å følge med på barnets utvikling. 

 

 

Juridiske forhold  

Lekser er ikke omtalt i opplæringsloven,  

men omtales i stortingsmelding 6 – 2019-2020 slik; 

 

-Lærere kan gi lekser for at elevene skal få enda bedre utbytte av undervisningen. Gode lekser 

kan bidra til å videreutvikle elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig 

problemløsning. Lekser kan også bidra til at foreldre kan følge med på hva elevene jobber 

med på skolen. Utdanningsdirektoratets spørring til skoler og skoleeiere våren 2019 viser at 

kun 2% oppgir å være helt leksefrie. 

Regjeringen vil beholde skolenes frihet til å benytte lekser som pedagogisk virkemiddel. For 

at elevene skal få et godt utbytte av leksearbeidet, må skolen jevnlig diskutere skolens 

leksepraksis og erfaringer i kollegiet. 
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Behov for informasjon og høringer 

Spørsmålet om lekser og leksebruk har vært gjenstand for et eget arbeid i nedsatt 

arbeidsgruppe.  

Spørsmålet har blitt tatt opp ved skolenes rådsorganer og har munnet ut i tilbakemeldingene fra 

skolenes samarbeidsutvalg innen 1. mars i år (2020). 

 

 

Hvilken betydning har FNs bærekrafts mål for denne saken? 
 

FN har satt God utdanning som bærekrafts mål nummer 4.  

God utdanning 

- Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle. 

 

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik 

tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.  

 

Rådmannens vurdering 

Lekser skal bidra til at elevene får tilstrekkelig øving i læringsarbeidet. Rådmannen mener det 

er vesentlig at lekser tilpasses elevenes ulike forutsetninger, og gjennom det bidrar til at 

elevene får tilstrekkelig øving. Lekser gjør det også lettere for foreldrene å følge med på 

elevenes skolearbeid og utvikling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.03.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

Vedlegg: Uttalelsene fra samarbeidsutvalgene følger vedlagt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1413-12  Arkiv: B01  

 

Sak: 62/20 

 

Saksprotokoll - Miljøveiledere i skolen - Evaluering  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1413-11  Arkiv: B01  

 

Sak: 76/20 

 

Saksprotokoll - Miljøveiledere i skolen - Evaluering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

2. Rådmannen anbefales å innarbeide i sitt forslag til HP 2021-2024 kr 1, 8 millioner 

kroner til dette formål. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.05.2020: 

 

Rådmannen endret sin innstilling i pkt. 2 til følgende: 

«Rådmannen anbefales å innarbeide i sitt forslag til HP 2021-2024 1,8 millioner kroner til 

dette formål». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med endret innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1413-10   Arkiv: B01  

 

 

Miljøveiledere i skolen - Evaluering og videreføring 
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

2. Det avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å videreføre kommunestyrets 

vedtak (K-sak 192/19) om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Erfaringer med miljøveilederstillingene som er opprettet ved tre skoler fra høsten 2019 er gode. 

De ulike skolene gir positive tilbakemeldinger fra elever, ansatte og ledere, og det samme gjør 

andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. Kommunestyret har vedtatt at 

ordningen skal videreføres og utvides med tre nye skoler i løpet av 2020. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret har vedtatt å opprette tre miljøveilederestillinger i skolene (K-sak 53/19). 

Denne saken er tilbakemelding på erfaringene, slik var forespeilet i saken. Saken viser også 

økonomistatus og peker på prioriteringen videre. 

 

Beskrivelse av saken 

Etter kommunestyrets vedtak (K-sak 53/19) ble det tilsatt miljøveiledere på tre av skolene i 

kommunen, Haugsbygd, Tyristrand og Veien skole fra høsten 2019. Det var god søknad på 

stillingene og de tilsatte hadde relevante høyskoleutdanninger og erfaringer fra arbeid med barn 

og unge. 

 

Miljøveilederne arbeider ut fra de mål og føringer som ble trukket opp av kommunestyret. 

De ansatte har også fått være med å bygge opp en tjeneste og utforme den i sammen med 

andre aktører i skolene.  

Miljøveilederne skal i hovedsak bidra til at elevene finner seg til rette og trives på skolen, ved å 

gjøre elevene i stand til å utvikle ferdigheter som er hensiktsmessige i et sosialt og inkluderende 

fellesskap. 

 



- 

Elever, ansatte og ledelse har evaluert erfaringene så langt og gitt innspill til denne saken. Det 

samme har miljørådgiverne selv og andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge. 

De ansattes organisasjoner har og hatt mulighet til å uttale seg. Koronasituasjonen denne våren 

har redusert bredden i tilbakemeldingene noe. 

 

Av rapportene fra skolene går det fram at miljøveilederne arbeider i hovedsak med og blant 

elevene. De er aktivt oppsøkende og synlige i elevmiljøet før skoletid og i friminutt. De følger 

opp enkeltelever med samtaler og veiledning, de følger opp elevgrupper med samtaler og kurs, 

de er til stede på skolens digitale plattformer og arrangerer miljøskapende aktiviteter i 

samarbeid med elever og ansatte.  

 

Det samhandles tett med de ansatte. Miljøveilederne deltar helt eller delvis på de 

møtestrukturer som skolene har, slik som teammøter, personalmøter, ledermøter og ulike 

tverrfaglige møter.  Her er tilbakemeldingene at dette oppleves nyttig, både for miljøveilederne, 

og for skolens ansatte. Disse fora gir miljølveilederne informasjon og kunnskap om 

skolemiljøet og de bidrar aktivt med råd, veiledning og tiltak som settes i verk. 

 

En viktig samarbeidspartner internt på skolene er helsesykepleier, der disse utfyller hverandre 

og samhandler om barn og unge.  

 

I tillegg deltar miljølveilederne i møter rundt enkeltelever de arbeider med og på møter med 

foreldre i saker der det er hensiktsmessig. De deltar også på generelle foreldremøter med 

informasjon og skolering etter avtale med rektor. 

 

Det er etablert et faglig nettverk for miljølveilederne i kommunen med erfaringsutveksling og 

kompetanseheving.  Miljølveilederne er og trukket inn og har en rolle i kommunale prosjekter 

for barn og unge i hele kommunen. Dette gjelder blant annet kommunalt ressursteam for barn 

og unge med skolevegring og i kommunens prosjekt Tidlig innsats for barn og unge i 

risikosonen (TIBIR). 

 

Alt i alt oppsummerer de tre skolene som har hatt miljøveileder dette skoleåret at dette har 

vært et positivt bidrag for å skape et godt skole-/læringsmiljø ved skolen. 

Det er blitt bedre og bredere kompetanse og nye metoder inn skolens skolens forebyggende 

arbeid og i oppfølgingen av elever og elevgrupper. Aktiviteter og arrangementer for elever i og 

utenfor skoletid kan bli flere og bedre koordinert, og sist, men ikke minst forteller rapportene 

om støtte i oppfølging av saker knyttet til § 9a i opplæringsloven. 

 

Innføring av en nye stillingstype i skolene er ikke helt uten utfordringer. Miljølveilederne må 

finne sin posisjon i forhold til elever, lærere, fagarbeidere, skoleledere, og også til de andre 

yrkesgruppene som er inne i skolen. I etterkant ser en at det kunne vært jobbet bedre med 

tidlige avklaringer for eksempel mot skolehelsetjenesten.   

Men tilbakemeldingene fra barnevern, PPT og skolehelsetjenesten er at miljøveiledertjenesten 

oppleves som et godt tiltak i forebygging og oppfølging av barn og unge og den ønskes 

velkommen og utvidet. 

Miljølveilederne oppleves som dyktige fagfolk og gode samarbeidsparter for både elever, 

ansatte og ledelser og de andre instansene som har kontakt med skolene. 

 



- 

Miljøveilederne er alle ansatt i 100 % stilling, og jobber ordinær arbeidsuke på dagtid. I skolens 

ferier arbeider de med blant annet planlegging, skolering, rapportering, og så avspaserer de 

kveldsmøter og annen fleksitid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre ba i 2018 om en sak om miljøterapeuter i skolen (K-sak 143/18). Da 

den ble lagt fram våren 2019 vedtok kommunestyret følgende (K-sak 53/19):  

 

«Kommunestyret ser viktigheten av varierende kompetanse inn i skolen og for oppfølging av  

barn og unge. Ansettelse av miljøterapeuter vil bidra til dette. Samtidig ønsker  

kommunestyret at stillingene lyses ut som hele faste stillinger, da det er både god  

arbeidsgiverpolitikk og vil gjøre stillingene mer attraktive enn en deltidsstilling.  

Kommunestyret støtter derfor opp om hovedtrekkene i saksfremlegget med følgende  

endringer:  

1. Det lyses ut 3 stk. 100% stillinger i henhold til stillingsbeskrivelse. Budsjett korrigeres 

med stipulerte utgifter for 2019 og innarbeides i budsjett 2020.  

2. Kommunestyret mener den delen av arbeidssiden som strekker seg ut over skoletid og i 

skolens ferier kan benyttes til å følge opp elever i SFO og annet arbeid som gjøres mot 

barn og unge i kommunen.  

3. Som en del av evalueringen av tiltaket ber kommunestyret om at man legger fram 

forslag på hvordan ressursene kan brukes helhetlig i Ringerike for arbeid med barn og 

unge, slik at stillingsandelen fra 75-100% utnyttes på en god måte for barn og unge».  

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyret har finansiert stillingene ved de to siste budsjettvedtakene. I 2019 ble det satt 

av en million kroner årlig til miljløveiledere og de eksisterende stillingene ble fullfinansiert med 

800 000 kr årlig i økonomiplanen for 2020 (K-sak 192/19).  

I denne saken ble det og vedtatt at ordningen ønskes utvidet til tre nye skoler i 2020, og det ble 

avsatt kr 800 000 til de nye stillingene i 2020. Dette vil dekke lønn for tre stillinger fra omlag 

1. august og ut året. Det må videre avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å 

videreføre kommunestyrets vedtak om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020.  

 
Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Rådmannen ser dette tiltaket som et positivt bidrag innenfor FN’s bærekraftmål nummer 4 om 

utdanning der en skal «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter 

for livslang læring for alle". 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er gode erfaringer og tilbakemeldinger fra de ulike aktørene i 

skolemiljøet og andre kommunale instanser som arbeider med barn og unge. 

Miljøveilederne bidrar med et tverrfaglig blikk på skolemiljøet. De som er ansatt har variert 

bakgrunn og kompetanser og er en nyttig er god ressurs også i kommunens overordnede 

arbeid for barn og unge. I tillegg til involvering i arbeid på kommunalt nivå ut over egen skole 

med skolevegring og TIBIR, vil miljøveilederne videre også trekkes inn kommunens arbeid for 

et godt læringsmiljø og mot krenkelser som mobbing. 

Når kommunestyret har vedtatt å utvide ordningen med miljøveiledere til tre nye skoler, så vil 

barne- og ungdomsskoler nær sentrum bli prioritert. 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1215-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 65/20 

 

Saksprotokoll - Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte på grunn av manglende tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 04.06.2020: 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1215-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 63/20 

 

Saksprotokoll - Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

De kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis som tilpasses elevenes 

forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir elevene nødvendig øvelse i 

de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt digitale og muntlige ferdigheter. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1215-1   Arkiv:   

 

Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

De kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis som tilpasses elevenes 

forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir elevene nødvendig øvelse i 

de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt digitale og muntlige ferdigheter. 

 

 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fattet i sak 20/19 følgende vedtak: 

 

Skolene tar en gjennomgang av sin praksis med bruk av lekser. 

Skolene gis mulighet til å gjøre forsøk med leksefri skole fra høsten 2020. 

Samarbeidsutvalget ved hver enkelt skole gir sin tilbakemelding om leksepraksis til 

skoleadministrasjonen innen 1. mars 2020. 

Resultatet sammenstilles og det legges frem en politisk sak for politisk behandling 

våren 2020 med sikte på å implementere eventuelle tiltak/forsøk fra skoleåret 2020-21. 

 

Innledning / bakgrunn 

Denne saken er en oppfølging av vedtak fattet av HOK i sak 20/19, og inneholder en 

sammenstilling på bakgrunn av skolenes tilbakemelding om leksepraksis innen 01.03.20.  

For at elevenes stemme skal komme fram, har flere av skolene i tillegg til referat fra møte i 

samarbeidsutvalget også lagt ved referat fra elevrådsmøte der lekser og leksepraksis har blitt 

behandlet. 



- 

 

Høring – elevenes røst ivaretatt gjennom samarbeidsutvalgene 

 

Barnekonvensjonens artikkel 12 omhandler blant annet barnets rett til å uttale seg. 

Barna/elevene er representert i samarbeidsutvalget slik; (jfr. Opplæringsloven §11-1 ). 

 

To representanter for undervisningspersonale 

En representant for andre tilsatte 

To representanter for foreldrerådet 

To representanter for elevene 

To representanter for kommunen, der den ene av disse er rektor ved skolen 

 

Samarbeidsutvalgene/skolene meldte blant annet tilbake; 

 

Alle kommunens grunnskoler gir elevene hjemmearbeid – lekser som en del av 

læringsarbeidet. 

Elevene er gjennomgående opptatt av at leksene skal bygge videre på gjennomgått lærestoff. 

På de laveste trinnene er leseøving hjemme viktig for at elevene skal få tilstrekkelig 

mengdetrening for å utvikle en god leseferdighet. 

På noe høyere trinn får elevene hjemmearbeid for å repetere og øve mer på allerede kjent 

stoff. 

Leksene blir tilpasset elevenes forutsetninger både når det gjelder mengde og nivå. 

 

Punktvis oppsummering av innspill fra samarbeidsutvalgene: 

 Ingen av samarbeidsutvalgene ved kommunens grunnskoler har gjennomført forsøk 

der det ikke blir gitt lekser.  

 Både foreldre, elever og ansatte er opptatt av lekser brukes slik: 

o Det skal bare gis lekser i stoff som er gjennomgått på skolen på forhånd. 

o Leksene skal gi elevene lesetrening og mengdetrening. 

o Leksene skal tilpasses elevenes forutsetninger, og gjerne gis som ukelekse. 

 Leksene gir foreldrene en god mulighet til å følge med på barnets utvikling. 

 

 

Juridiske forhold  

Lekser er ikke omtalt i opplæringsloven,  

men omtales i stortingsmelding 6 – 2019-2020 slik; 

 

-Lærere kan gi lekser for at elevene skal få enda bedre utbytte av undervisningen. Gode lekser 

kan bidra til å videreutvikle elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til selvstendig 

problemløsning. Lekser kan også bidra til at foreldre kan følge med på hva elevene jobber 

med på skolen. Utdanningsdirektoratets spørring til skoler og skoleeiere våren 2019 viser at 

kun 2% oppgir å være helt leksefrie. 

Regjeringen vil beholde skolenes frihet til å benytte lekser som pedagogisk virkemiddel. For 

at elevene skal få et godt utbytte av leksearbeidet, må skolen jevnlig diskutere skolens 

leksepraksis og erfaringer i kollegiet. 

 



- 

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Spørsmålet om lekser og leksebruk har vært gjenstand for et eget arbeid i nedsatt 

arbeidsgruppe.  

Spørsmålet har blitt tatt opp ved skolenes rådsorganer og har munnet ut i tilbakemeldingene 

fra skolenes samarbeidsutvalg innen 1. mars i år (2020). 

 

 

Hvilken betydning har FNs bærekrafts mål for denne saken? 
 

FN har satt God utdanning som bærekrafts mål nummer 4.  

God utdanning 

- Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 

læring for alle. 

 

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik 

tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.  

 

Rådmannens vurdering 

Lekser skal bidra til at elevene får tilstrekkelig øving i læringsarbeidet. Rådmannen mener det 

er vesentlig at lekser tilpasses elevenes ulike forutsetninger, og gjennom det bidrar til at 

elevene får tilstrekkelig øving. Lekser gjør det også lettere for foreldrene å følge med på 

elevenes skolearbeid og utvikling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.03.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

Vedlegg: Uttalelsene fra samarbeidsutvalgene følger vedlagt. 

 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
OPPVEKST OG KULTUR 

Ullerål skole 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Postboks 123 Osloveien 1  32 1174 00 

3502 Hønefoss 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

21.02.2020 

 

 

Referat Samarbeidsutvalget Ullerål skole 

 
Tilstede: 

 
Per Anders Hovde-Mathisen 
Tove Mette Pedersen 
Ann-Christin Mykland 
Ola Tokerud 
Lillian Iren Søland Bjerke 
Anne Cathrine Fjellvang 

 
Forfall: 

 
Ane Tinholt 
Victor William  
Anne Helen Bjerkeli 

 

Samarbeidsutvalget 

 
Sak 1/20 

 
Innspill til sak 20/19: Leksefri grunnskole. 
Lærerne på alle trinnene på Ullerål har redegjort for leksepraksisen på sine trinn. Sekretær i 

SU sammenfatter det som er gjennomgående praksis på Ullerål. Elevrådet kommer med 

sine innspill etter elevrådsmøte 20.02.20.  

 
Lekser handler om bl.a. livsmestring. Lekser må oppleves som meningsfullt knyttet til læring 

for elevene. Det er viktig å samtale med elevene om gode lekser og bevisstgjøre hverandre 

på type lekser bidrar til først og fremst livsmestring. 
Lekser kan bidra til gode arbeidsvaner til senere i livet, som f.eks. studietiden. 

 
Lekser er en mulighet for foreldre til å del i barnas skolearbeid. Lesing kan med fordel øves 

på hjemme, men det er viktig at der er kjent og gjennomgått på skolen. 
Noen ganger gir skolen elever mulighet til å sitte igjen etter skoletid og jobbe. Flere elever 

gir uttrykk for at det å godt å gjøre seg ferdig med lekser før de kommer hjem. 

 
Differensiering av lekser er viktig for å treffe både motivasjon og nivå hos elevene. 

 
Se vedlegg 1 for kartlegging av skolens leksepraksis vurdert av lærerne. 

 
Se vedlegg 2 for elevrådets kartlegging av skolens leksepraksis. 
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Sak 2/20 
Rektor orienterer om status på antall elever og at det påbegynte arbeide med organisering 

av de ulike trinnene. Det var først i uke 7 elevtallet ble klart. Trinnene og klassene blir satt i 

sammen med utgangspunkt i opplæringslovens § 8-2. Klassene blir satt sammen med 

elever fra både Ullerål og Hønefoss.  Elevene har ulike opplevelser med å bli nye grupper. 

Det er viktig med god informasjon og involvering i prosessen med både elever, ansatte og 

foresatte. 

 
Byggeprosjektet er helt i rute. Teknisk ferdigstillelse 1.3. og overtagelse av bygget til 

kommunen 01.06. 

 
Det er viktig å samarbeide med Hov skole framover med de nye klassene/gruppene som blir 

etablert på Ullerål med særlig fokus på gruppesammensetningen i overgangen til 

ungdomsskolen. 

 

Skolemiljøutvalget 

 
1/20 
“Spirit week” er evaluert i elevrådet. Et elevinitiert miljøtiltak som skapte glede og samhold 

den uka det pågikk. 

 
2/20  
Skolen ønsker fokus på å ta bort negativ språkbruk. Ann-Christin Mykland organiserer en 

fokusuke med “språkvask” hvor vi markerer det å ta tilbake hverdagsspråket i samarbeid 

med ansatte og elever. FAU ønsker å bidra inn i dette.  
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Vedlegg 1 

 

Ullerål skoles leksepraksis 

 

Kartlegging blant pedagogisk personale 

 

1. trinn 

 
Formålet med leksene som gis på trinnet:  

 Øvelse.  

 Mengdetrening.  

 Repetisjon. 

 Foreldrene gis mulighet til å følge elevenes progresjon og utvikling.  

 Innøve gode arbeidsvaner.  

 
Hva slags type lekser gis?  

 Leselekse med ukas bokstav. 

 Bokstavlekse med ukas bokstav (skrivelekse).  

 Matematikklekse hvor vi repeterer det elevene har lært på skolen.  

 
Hvordan følger dere opp lekser?  

 Leseleksa blir hørt hver fredag.  

 Skriftlige lekser ses gjennom og gis tilbakemelding på.  

 Matematikklekse rettes og gis tilbakemelding på.  

 
Hvordan blir leksene tilpasset elevenes forutsetninger/differensiert?  

 Leseleksen er delt inn i tre ulike nivåer.  

 Skriveleksen er å øve på bokstavformingen av ukens bokstav.  

 Matematikkleksen skal være gjennomførbar for de fleste. Vi gjennomgår godt på 

skolen, og de får alltid lekse i noe vi har jobbet med over tid. Ekstralekse for de som 

ønsker mer utfordring.  

 

2. trinn 

 
1. Formålet er mer øving med stoff vi arbeider/har arbeidet med.  

2. Type lekser: Lekser fra mandag til fredag. Oppgavebok i norsk og matematikk eller 

ark. 2 sider i hvert fag. Leselekse i leseboka. Øveord (til diktat på fredag).  

3. Lærer ser over og retter, gir smilefjes/klistremerke eller skriftlig kommentarer, og 

noen ganger kort samtale. Leseleksa høres ved at en voksen tar ut smågrupper en 

gang i uka.  

 
4. Leseleksa er differensiert i tre nivåer i boka. Alle elevene jobber på sitt nivå. Elevene 

får tilpassede lekser. Noen elever har avtaler om at foresatte bidrar med tilpasningene av 

lekser.  

 

      3. trinn 

 
Formålet med leksene vi gir på trinnet: 
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 gi tilstrekkelig mengdetrening/øvelse ift lesing, regnestrategier, øve gloser, 

rettskriving, repetisjon av det vi jobber med på skolen. 

 
Hva slags type lekser gis? 

 leselekse 

 penskrift og skriftforming 

 skrivetrening 

 grammatikkoppgaver 

 øveord 

 matteoppgaver i oppgavebok som er repetisjon av det vi gjør i grunnbok 

 øve på gangetabell 

 oppgaver på Chromebook 

 Multi Smart-Øving - differensierte oppgaver på nett 

 engelsk, repetisjon av gloser 

 
Hvordan følger dere opp lekser? 

 diktat 

 høre leselekse 

 rette lekser, skrive tilbakemelding dersom vi oppdager at noe må jobbes mer med 

 se resultater på nett (MultiSmartØving) 

 snakke med foreldre dersom lekser ikke blir gjort over tid 

 
Hvordan blir leksene tilpasset forutsetningene til elevene/differensiert? 

 tilpasser etter både nivå og mengder 

 bruker forskjellige læreverk 

 differensierte oppgaver i læreverket vi bruker 

 tilpasser også etter behov, dialog med foreldre 

 noen elever har mer behov for å bruke digitale verktøy 

 elever med IOP har egne lekser 

 
Det er viktig å ha leselekse hver dag. God leselekse med en lesebestilling. Leksene bør 

oppleves meningsfulle. 

 

4. trinn 

 
Formålet med leksene vi gir: 
Repetere og øve på kjent stoff. 
Mengdetrening nødvendig f.eks klokka og gangetabell 

 
Hva slags type lekser: 
I norsk - lesing , skriving og øve på grammatikk, øve på begreper. 

 
I matematikk - mengdetrening og automatisering , f.eks gangetabell, addisjon og subtraksjon 

med tieroverganger 

 
I engelsk - leselekse, gloser og grammatikk 

 
Oppfølging av lekser: 
Vi hører leseleksa flere ganger i uken, snakker om begreper/vanskelige ord. 
Elevene får både muntlig og skriftlig tilbakemelding i bøker og på Classroom/Chromebook. 
Vi rettier i plenum / bruker læringspartner. 
Uketester.  
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Multi smart øving - et digitalt og adaptivt matematikkverktøy. 

 
Differensiering av lekser: 
Elevene får noen ganger differensierte skriftlige oppg i norsk og matematikk ift sitt nivå. 
Multi smart øving legger opp til oppgaver tilpasset elevenes nivå. 
Spesielle tilpasninger for enkelte elever, ofte i tett samarbeid med foresatte. 

 

5. trinn 

 
Hva er formålet med leksene dere gir på trinnet? 

 Forbedring og videreutvikling innenfor kjente temaer.  

 Arbeide meg kjente oppgaver i et roligere miljø hvor man selv bestemmer 

tempo og omgivelser. 

 Lære å arbeide selvstendig med kjent stoff- utvikle selvdisiplin 

 Utvikle gode arbeidsvaner og ansvar for egen læring 

 Lære å lese en plan og fordele arbeidsmengde 

For oss er lekser også viktig for at foreldrene skal kunne følge med på hva elevene kan, hva 

de har lært og kanskje også være med på å oppdage hvor utfordringene ligger.  

Hva slags type lekser gir dere? 

Vi gir lekser som er knyttet til stoffet elevene jobber med på skolen. Oppgavene de får er 

enten repetisjon, eller samme type oppgaver som de har arbeidet med på skolen. 

Oftest har vi lekser i matte, norsk og engelsk, men varierer med andre fag noen ganger. 

Lekser kan være av den praktiske sorten (f.eks arbeidsoppgaver i hjemmet, lage middag, 

statistikk av været), muntlig/lese, skriveoppgaver. Vi benytter chromebook og 

lærebøker/skrivebøker, men har den siste tiden jobbet mest på chromebook slik at elevene 

ikke trenger å ha med seg så tung sekk hjem. 

1. Hvordan følger dere opp leksene? 

 Retter lekser, skriftlig eller muntlig. Rettefokuset er kun på det som er 

temaet for oppgaven (jobber vi med punktum og stor bokstav er det 

dette vi fokuserer på i rettingen, ikke dobbel konsonant, ingress o.s.v.) 

 Gir tilbakemelding 

 Elevene retter opp eventuelle feil 

Finner vi mange gjentatte mangler, tar vi opp temaet på nytt og fordyper oss mer i emnet. 

Leksene forteller oss også om hvordan elevene arbeider selvstendig uten lærerhjelp, og 

forteller oss om vi har forklart godt nok eller om vi må fornye oss og forklare på en annen 

måte. 

2. Hvordan blir leksene tilpasset forutsetningene til elevene/differensieres?  

 gir tilstrekkelig mengde – og ferdighetstrening. Skriver f.eks. at elevene skal 

skrive 5-10 setninger hvor de som syns det er lett skriver minstekravet. Har 

også dialog med foreldre og elever om tidsbruk/mengde. Noen elever har 

egen plan. 

 repetering av gjennomgått stoff   
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6. trinn  

1. Hva er formålet med leksene dere gir på trinnet? 

2. Hva slags type lekser gir dere? 

3. Hvordan følger dere opp leksene? 

4. Hvordan blir leksene tilpasset forutsetningene til elevene/differensieres?  

1: Formålet er å repetere det som er gjennomgått på skolen. 

2: Varierte oppgaver fra praktiske til teoretiske oppgaver. Leselekser og skrivelekser. Vi har 

læringsmål på timeplanen. Leksene leveres i skrivebøker eller i Google Classroom. 

3: Innlevering, oppsummering hver ukeslutt. Kommentarer skrives på innleveringene i 

Google Classroom. 

4: Leksene differensieres ut i fra elevens ståsted. I matematikk brukes fargekoder ut i fra 

nivå. I matematikk leveres lekser i skrivebok. I engelsk har noen elever eget opplegg, andre 

har redusert mengde med tanke på leksene. Andre lekser blir levert i classroom. 
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Vedlegg 2 

 

Tilbakemelding/innspill fra elevrådsmøte om leksefri skole, torsdag 20.februar. 

Elevrådsrepresentanter fra 1.-7. trinn deltok.  

 

Fordeler med å ha lekser: 

 -         Da kan man lærer mer hjemme. 

-          Man øver mer på et tema. 

-          Øver til voksenlivet. 

 

Ulemper med å ha lekser: 

-          Når det er travelt hjemme blir det liten tid til leksearbeid. 

-          De som sliter og ikke har foresatte til å hjelpe kan det være vanskelig for. 

-          Bruker mange timer på lekser istedenfor en skoletime. 

-          Man får dårlig tid i hverdagen. 

-          Ingen kan hjelpe. 

Hva slags type lekser lærer elevene best av? 

-          Øve på matte, norsk og engelsk, samt presentasjoner. 

-          Kanskje man kan gjøre noe ute. 

-          En og en lekse hver dag. 

-          Presentasjoner for hvert fag. 

-          Klassekamerater kan hjelpe med lekser. 

-          Læringspartner- hjelpe hverandre. 

Hva tenker elevrådet om forsøk med leksefri skole? 

-          Lengre skoledager og ikke lekser. 
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-          Lage timeplan for lekser. 

-          Bra med leksetid/hjelp. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Hallingby skole 

                                                            

 

 

 

 

Høring på lekser i skolen        
 

SU ved Hallingby skole har hatt oppe saken om lekser i skolen. Vi vil her komme med de 

betraktninger som vi diskuterte.   

 

Elevrådet ved Hallingby skole redegjorde for hvordan de ulike trinnene så på de leksene de 

hadde, og de sa også noe om lekse mengde. Her er deres syn. 

 

«Leksene som blir gitt ved skolen er basert på det vi har gjennomgått i timene. Det er øving 

på kjente oppgaver. På ungdomsskolen kan det i tillegg være slik at vi blir bedt om å 

forberede oss til en gjennomgang ved å lese gjennom stoffet på forhånd slik at det er litt kjent 

når det blir gjennomgått i timen.» Elevrådet består av elever fra 4.-10. trinn. 

 

I begynneropplæringa er det øving på grunnleggende ferdigheter, spesielt lesing, som blir gitt 

som hjemmearbeid. Det er avgjørende å oppøve så god kompetanse som mulig innen lesing. 

 

SU er også opptatt av begrepet «leksefri skole». Hva legges i det begrepet? Det ble uttrykt at 

såkalte leksefrie skoler har leselekser. Er det da leksefritt?  

 

Før man går i gang med et type prosjekt på leksefri skole, er det viktig å enes om hva det 

ligger i begrepet. Vi mener helt klart at lesing må det øves på hver dag for å klare og få 

elevene på det nivået vi ønsker. Leseferdighet er viktig for å lykkes oppover i skoleløpet. 

 

 

SU ved Hallingby skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Ringerike kommune 

Tyristrand skole 

 

 

 

 

Leksepraksis på Tyristrand skole 
 

Målsettingen for leksene på Tyristrand skole:  

 

«Leksene på Tyristrand skole skal fremme læring i grunnleggende ferdigheter» 

 

Hvorfor ønsker vi å ha lekser? 

- Mengdetrening for å automatisere grunnleggende ferdigheter. 

- Hyppige «påkoblinger» for å sikre innlæring. 

 

 

Hvordan ønsker vi at leksene skal være? 

- Repetisjon slik at elevene kan mestre leksene på egenhånd. 

- Det skal gjøres individuelle tilpasninger ved behov. 

- Leksene skal være varierte og gjennomtenkte. 

- De kan også være en forberedelse til det som kommer på skolen dagen etter. 

- Den reelle tiden elevene bruker på lekser skal være slik at den ikke tar for mye av fritiden til 

elevene. 

 

 

Hvordan kan skolen gi gode tilpasninger? 

- Det skal være lett for foresatte å ta kontakt med lærere angående leksespørsmål. 

- Lekser skal alltid være et samtaletema på utviklingssamtalen. 

- Godt samarbeid mellom lærere, slik at man ser helheten til elevenes plan, ikke bare fag for fag. 

- Gjøre endringer i leksemengden hvis foresatte uttrykker behov for det. 

- Lærere bruker elevsamtalene til å holde seg orientert om hva elevene synes om leksene de har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i SU 11.02.20 

 

 

 

 

 

 

  

 



Postadresse:
Postboks 123
Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse og
leveringsadresse
Veienkollen 20
3517 HØNEFOSS

Telefon:
32 17 05 60

e - post :
vei en.skole@ringerike.kommune.no

R ingerike kommune
Veien skole

Referat møte i Samarbeidsutvalget Veien skole.

Tilstede: Ida Koveland, elevråd , Wilhelm B ergsund Kihle, elevråd , Trine Sandum, politiker ,
Unni Moreno, FAU , Mons Ivar Mjelde, FAU Nina Mykleseth , lærerrepr., To re Bårnås,
lærerrepr. Lena Skakstad , andre ansatte og Jarle Hildeskår rektor
Forfall:

Tid: Onsdag 29 . november kl. 20:00 - 21.00
S t e d: Personalrommet Veien skole

Saksliste:

Sak 18 Referatsaker
Elevrådet – Hodetelefoner, mange hodetelefoner har « mistet » lyd på et øre.
Elevrådet skal prioritere saker til BUK i neste møte.
Det har vært noe tull ing med vann dispenserne , elevrådet har tatt det opp og snakket
om konsekvenser.
Elevrådet ønsker at søppeldunkene ute merkes bedre.

FAU – Det er bestilt 30 nye stativer til sykler.
Melkekontoen er gjort opp, og FAU har gitt skolen penger til vanndispensere og
utstyr til gymsalen.
FAU jobber videre m ed trafikksituasjonen.

Skolen – Vanndispensere er på plass. Ventilasjon i elevarealet er ok, ikke ferdig med
personalrommet og kontorer.
Kontrollutvalget bestilte i møte i januarm å n e d forvaltningsrevisjon a v elevenes
psykososiale skolemiljø av Viken kommunerevisjon. Veien skole er sammen med tre
andre skoler trukket ut. S e vedlegg 1.
I a ll e skoler i Ringerike kommune skal det være tilsyn om forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler våren/høste 2020

Sak 19 Oppfølging av sak 12 skolemiljø …
Inntil videre har Ringerike kommune stanset bruken av klassetivsel.no Vi har derfor
ikke gjennomført noe felles elektronisk undersøkelse om ele venes trivsel. Men
elevrådet gir to tomler opp for trivselen på Veien skole.

Rektor undersøker med kommunens kontaktperson om hva som gjøres med dataen
som er lagret i klassetrivsel .

Sak 20 Elevundersøkelsen vedlegg 2.
Rektor informerte om resultatene og om hvordan det arbeides med resultatene .



Postadresse:
Postboks 123
Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse og
leveringsadresse
Veienkollen 20
3517 HØNEFOSS

Telefon:
32 17 05 60

e - post :
vei en.skole@ringerike.kommune.no

Sak 21 Nasjonale prøver 2019
Rektor viste frem, forklarte og fortalte om resultatene og hvordan vi jobber med
dem.

Sak 22 Lekser
Skolen har ikke noe ønske om å være « leksefri » , men vi har refleksjoner rundt hva
som er en god lekse og hva som er riktig lekse. Foreldrene gir tilbak emelding om at de
opplever at det det er lett å ta kontakt med skolen hvis det er behov for justering.

Sak 23 Eventuelt
Elevrådet hadde samtale med M obbeombud Bodil Haug, de snakket om hva
elevrådet kunne gjøre for å skape et godt miljø.
Elevrådet ønsket seg en « gaming kveld » . Elevrådet, Lena Skakstad og Unni Moreno
følger opp dette.

4. trinn hadde det største oppmøte på foredraget med Mobbeombudet. De vant
pizza til trinnet.

Mvh
Jarle Hildeskår
sekretær



Høringsuttalelse fra SU Helgerud Skole 

Oppgave gitt til skolene er følgende: 
 

 Den enkelte skole skal se nærmere på sin pedagogiske begrunnelse for bruk av lekser 
 Den enkelte skoles SU gir tilbakemelding til skoleeier innen 01.03.20 
 Hva er gode lekser og hva gir gode resultater? 

 
Vi har hatt dette som tema på personalmøte høsten 2019. Vi hadde et godt møte med innledning, 

drøfting og gruppearbeid. Helgerud skole er ikke en leksefri skole, og det er fordi vi mener at lekser 

har en effekt på elevenes læring.  

Elevene trenger lesetreningen for eksempel, for å bli gode lesere. Leselekser er viktige gjennom hele 

barneskolen. De har behov for mengdetreningen, repetisjonene og øvingen. De blir trenet i 

arbeidsvaner med tanke på videre skolegang.  

Dialog med foresatte er viktig, og vi inngår individuelle og differensierte avtaler, hvis det er behov for 

det. Vi opplever at mange elever får støtte hjemme. Skolen tenker at foresatte gjennom lekser gis 

mulighet til å følge med på barnas skoleutvikling. 

Skolen har tilbud om leksetilsyn på 2.-4. trinn. Leksetilsyn påvirker hvilke og hvordan man gir lekser, 

det gir noen utfordringer i forhold til planlegging.  

Vi ser at det er viktig at vi jobber videre med hva slags type lekser vi gir, og mengden lekser. 

Elevsvarene er nyttig i dette arbeidet. 

Det er assistenter/fagarbeidere som leder leksetilsynet i klassene. De har også fått uttale seg, og sier 

at noen elever har godt utbytte av å delta på leksetilsyn, og er selvstendige i arbeidet og får gjort 

unna leksene. Noen elever er umodne, og har ikke så godt utbytte av tilbudet. Andre elever trenger 

mye hjelp, og leksetilsyn er for en del av disse elevene ikke optimalt, fordi de trenger mer en-til-en.  

Vi hadde en spennende høringsprosess med elevene, der elevrådet ble godt involvert. Syv spørsmål 

ble sendt ut til alle klassene med svarfrist. Svarene ble sammenfattet av styret i elevrådet, og 

presentert for SU. 

Hva sier elevene om lekser? De fleste elever i 2.-4.trinn deltar på leksetilsyn 2 t/u. Mange skulle 

ønske at skolen hadde leksetilsyn også i 5.-7.trinn. Elevene svarer at Hadde vært fint å være ferdig 

med leksene tidligere på dagen. Mer tid til trening, fritidsaktiviteter og «spilling». 

Matematikk er det faget der flest elever synes leksene av og til er vanskelige. Engelsk blir også 

trukket fram av noen som litt vanskelig. Leselekser er mest populært blant de yngste, flere av de 

eldste elevene synes at leselekser er kjedelig. Mange elever svarte at leksene må være godt 

forklart/gjennomgått, slik at de kan klare det selv.  

Lekser var sak på SU-møtet 11.02.2020. Skolens og elevenes synspunkter ble presentert. Her kom 

foreldrestemmen inn. SU-leder sier at det har vært diskutert i FAU. FAU synes at lekser er en positiv 

ting. Det er viktig å terpe, drille og repetere. Å fjerne leksene er å gjøre elevene en «bjørnetjeneste». 

Det er ikke et ønske om å fjerne leksene, FAU ønsker lekser i en eller annen form. Men det er viktig at 

skolen bruker lekser på riktig måte. 

25.02.2020 

Helgerud skole 

Benedicte M. Sollien, sekretær SU 



RINGERIKE KOMMUNE
Hov ungdomsskole

Referat S U - møte 1 8.02.2020
TIL STEDE: Anna Caridad Bakke (elevråd), Kristian Tinholt (elevråd), M elina Haaland Larsen (elevråd),
Jan Tore Bosåen (FAU), Henriette Vangen (FAU), Laila Elise Alknäs (FAU),
Kine Therese Borg (ped.personale), Tor Magnus Bording (ped.personale), Hanne Brodalen (andre tilsatte),
Arnbjørn Moløkken (valgt politikerrepresentant, Ringerike kommune), Tone Sandvik (rektor)

Sak nr. Løpenr. Arkivkode Dato
14 / 2176 - 60 8707 / 20 033 26.02.2020

Referat SU - møte 18.02.20 Hov ungdomsskole

Dagsorden:
Skolens bruk av julegudstjenester i skoletiden
Beskrivelse av skolens leksepraksis til arbeidsgruppe satt ned av politikerne i
kommunen
Elevrådssaker
Saker fra FAU
Eventuelt

Skolens bruk av julegudstjenester i skoletiden
Saken ble tatt opp i SU før jul og alle brukergrupper ble bedt om å komme med innspill om skolens
bruk av og praksis knyttet til å tilby elevene deltakelse i julegudstjeneste. Skolens personale har
drøftet saken og er positivt innstilt på å fortsette med dagens praksis og med et godt blikk på
fordelingen av elever til gudstjeneste og det livssynsnøytrale alternativet. Elevrådet og FAU har ingen
ste rke motforestillinger ang skolens praktisering og gjennomføring.
Vedtak : Skolen fortsetter sin praksis med å tilby julegudstjeneste til sine elever og følger med på
fordelingen av elever.

Beskrivelse av skolens leksepraksis til arbeidsgruppe satt ned av politikerne i
kommunen
Gjennomgang av skolens pedagogiske personales beskrivelser av leksepraksis, elevenes og foresattes
opplevelse av leksepraksis. Gode samtaler og diskusjoner om leksepraksis. Elever, foresatte og ansatte
kjente igjen beskrivelsene i s krivet fra skolen.
Vedtak: Skolens forslag til samlet beskrivelse av leksepraksis sendes inn til arbeidsgruppen fra
samarbeidsutvalget.

Elevrådssaker
Ingen saker fra Elevrådet. Sak om Blocksi ble tatt opp i Skolemiljøutvalget samme dato.

Saker fra FAU
F AU ønsker å gjennomføre Udirs Foreldreundersøkelse våren 2020 . Rektor bestiller og
gjennomfører undersøkelse.



Eventuelt
Rektor informerte om kommende tilsyn for alle skoler knyttet til Miljørettet helsevern. SU
holdes orientert videre i saken.

Nest e møte: 24.03.2020 kl 20.00

Tone Sandvik
Rektor

tone.sandvik@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi: Geir Svingheim, Ringerike kommune sektor Familie og oppvekst, på vegne av
arbeidsgruppen for kartlegging av leksepraksis i Ringerike kommune.

Vedlegg: Beskrivelse av Hov ungdomsskoles leksepraksis



 

Ringerike kommune 
Sokna skole 

 

 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Skoleveien 40 

3534 Sokna Skoleveien 40  32 10 96 10 

email-adresse: sokna.skole@ringerike.kommune.no 

 

 

Uttalelse fra Sokna SU og Elevrådet ved Sokna skole ang. «Leksefri 
skole» 

 

 Det bør ikke kalles leksefri skole, for noe øving må gjøres hjemme 

 Man bør øve på lesing, gloser og regning hver dag 

 Man bør gi mer spennende lekser, -utforskende oppgaver 

 Omvendt undervisning,-undersøke på forhånd 

 Lekser må være repetisjon av gjennomgått stoff 

 Leselekse kan gis i mange bøker, også fagbøker som f.eks 
samfunnsfag. 

 Elevene er godt fornøyd med at det er arbeidsplaner i 
ungdomsskolen. Dette gjør at man kan forberede/planlegge ukas 
arbeid. Deles ut fredag og varer over neste helg. 

 Positivt med at man får gjort noe lekser i skoletida 

 Leksetid(leksehjelp) er veldig positivt, gjelder både barne- og 
ungdomsskole 

 Positivt at lærerne samarbeider, så ikke prøver og innleveringer 
kommer på samme tid 

 

 

 

Martin Eriksen – leder i elevråd, Sokna skole 

Anne Jørgensen- leder i SU, Sokna skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Sokna skole 

 

 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE  TELEFON 

Skoleveien 40 

3534 Sokna Skoleveien 40  32 10 96 10 

email-adresse: sokna.skole@ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

Haugsbygd ungdomsskole 

 
 

Besøksadresse:  
Haugsbygd ungdomsskole 
Fløytingen 103, 3514 Hønefoss 
 

Tlf. 32 18.13 60 
Epost: haugsbygd.ungdomsskole@ringerike.kommune.no 
 

 

Haugsbygd ungdomsskole 
Fløytingen 103 
3514 Hønefoss 
                                                                                               6. januar 2020 
 
Referat fra Samarbeidsutvalgets møte på Haugsbygd ungdomsskole torsdag 
6.2.20. 
 
Tilstede: Ann Kristin Torp (SU-leder), Jorunn Olerud (representant fra FAU), 
Tordis Askilsrud (andre ansatte), Linda H. Pålerud (repr fra ped personale), 
Marte Bråthen (nestleder elevrådet), Oskar Eriksen Saastad (leder elevrådet) 
og Kjersti Søberg (rektor). 
 
Ikke møtt: Beate Heieren Hundhammer (politiker). 
 
Saker: 
 

Sak 1/v-20 Referat fra sist møte nov-19. Saken med festkveld på 8. og 9. 
var ikke blitt tatt opp i FAU. Jorunn og Ann Kristin tar kontakt med 
foreldrekontaktene for å planlegge dette videre. 
Sak 2/v-20 Nytt fra elevrådet. Bloxit er et nettfilter som kommunen 
bruker for å hindre bruk av uønskede nettsider. Elevene har opplevd 
mange uheldige konsekvenser av dette. Kjersti tar dette videre med 
rette vedkommende i kommunen. Kjersti vet at det jobbes med å finne 
«rett nivå» på denne blokkeringen, men at det ikke er landet. 
 
Marte forteller at en fysioterapeut tilbyr «ladestasjon» til elevene i 
gymsalen hver tirsdag. Dette innebærer at en fysioterapeut gjør 
avslapningsøvelser med elevene. Dette liker de elevene som har 
gjennomført det veldig godt. 
 
Elevrådet tar igjen opp spørsmålet om bruk av mobiltelefon i skoletiden. 
Rektor spør om begrunnelsen for dette ønsket, men 
FAU lover å ta det opp igjen på neste FAU-møte den 1.4.20. 
 
Ungdomshøring på rådhuset fredag 21.2 der hele elevrådet deltar. Valg 
til ungdomsrådet. 
Sak 3/v-20 Nytt fra skolen  



  

Side 2 av 3 

 Elevundersøkelsen h-19: 9.trinn skårer generelt dårligere på se fleste 
spørsmålene enn 10.trinn. Generelt oppleves det stor støtte fra 
foreldrene, men at spørsmålet om forventninger fra hjemmet kan tolkes 
som forventningspress. Stor støtte fra lærerne. 
Forskjell på 9. og 10.trinn mtp hvorvidt det «er lov» å gjøre feil- 10.trinn 
positive, mens 9. ikke er fullt så positive. Både 9. og 10.trinn opplever at 
det de lærer har liten relevans for videre liv. Rektor tar inn over seg at 
pedagogikken må inneholde både mer varierte og praktiske metoder, og 
opplyser om at det jobbes med dette ifb md arbeidet med den fornyede 
læreplanen som skal iverksettes fra h-20 (for kommende 8. og 9.trinn). 
Vurdering: ulike tilbakemeldinger mtp hvor ofte man får 
tilbakemeldinger, elevene ønsker større medvirkning mtp å påvirke 
vurderingskriterier. De føler allikevel at de blir hørt, men at 
synspunktene ikke slår igjennom. Ut i fra 10.klasses svar på 
elevundersøkelsen, så blir gutter og jenter irettesatt ulikt- guttene blir 
vurdert strengere oppførselsmessig. Noen elever på 9.trinn mener de 
har opplevd krenkelser fra voksne på skolen. Skolen vil undersøke dette 
videre på det trinnet disse svarene kommer på. Miljøveileder Ingvild og 
rådgiver Linda skal gå nærmere inn på resultatene og lage en 
oppsummering, og ta den opp i klassene på 9. og 10.trinn. 
Undersøkelsen er tatt opp i personalet, og det vil lages en handlingsplan 
ut i fra det som kommer frem i elevrådet, fra klassene og i personalet. 

 Leksefri. Oskar har jobbet med dette i ungdomsrådet. Han påpeker at 
det er viktig med en begrepsavklaring; hva er lekser? Personalet har 
snakket om dette – ny arbeidsplan? Hva slags type lekser gir man? Det 
vil bli behov for å se til fagfornyelsen når nye arbeidsplaner skal 
utarbeides. Kjersti skriver en høringsuttalelse som skal være inne i 
kommunen innen 1.mars. 

 Foreldremøte om Digital dømmekraft 18. mars. Invitasjon sendes ut i 
uke 7. 

 Skolen skal ha to tilsyn denne våren. Viken kommunerevisjon kommer 
på tilsyn her i uke 16. De skal sjekke at vi overholder §9a i 
opplæringsloven vedr elevenes psykososiale miljø. I tillegg gjennomfører 
kommunelegen og ansvarlig for miljørettet helsevern i kommunen, et 
tilsyn på alle skoler mtp fysisk miljø. 

 Ryddekonkurranse på skolen. Renholder skriver smilefjes, nøytralt fjes 
eller surt fjes på tavla hver dag i klasserommene ut i fra ryddighet og 
renhold. En vinner kåres til vinterferien. 
 
Sak 4/v-20 Nytt fra FAU: 



  

Side 3 av 3 

 Elevrådet har kommet med ønsker om hvordan uteområdet skal se ut. 
FAU jobber med å bli en organisasjon knyttet opp mot 
Brønnøysundregisteret, og når FAU har blitt en org, kan de søke ulike 
stiftelser (Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen) om midler til å 
oppgradere utearealet. Fau begrunner en søknad med at 
oppgraderingen også kommer lokalmiljøet til gode. 

 Flerbrukshall i Haugsbygd – utredning om en fremtidig idrettshall i 
Haugsbygd – møte 11.2 der FAU er invitert. 
 
Sak 5/v-20 Eventuelt 
 
Neste SU-møte blir onsdag 1.april kl 19.30 på personalrommet. 
Innkalling kommer, men dere er herved varslet.  

 
Ann Kristin Torp                                                                 Kjersti Søberg  
Leder                                                                                    Sekretær 
 
 
 



Uttalelse fra Veienmarka ungdomsskole 
 
 
Vi tok dette opp i høst og kommer ikke til å kjøre forsøk på dette. Vi har nok med fagfornyelsen og få 
rutinene ordentlig befestet etter år med svært få i ledelsen. I arbeidet med rutiner har vi også jobbet 
med ukeplan/lekseplan, og diskutert hva og hvordan dette skal gjøres, hensikten med lekser etc.  
 



Svar på leksesak fra Benterud skole

Saken er drøftet i elevrådet, men det har ikke vært en sak som er referatført.

Elevene har deltatt i SU når saken har vært oppe der.

Med vennlig hilsen
Roy Korslien
rektor Benterud skole
roy.korslien@ringerike.kommune.no
Telefon: 924 93 824



 
RINGERIKE KOMMUNE 

Hov ungdomsskole 

 

 

Til arbeidsgruppen for arbeid med lekser i skolen 

              18.02.2020 

 

Hov ungdomsskoles samarbeidsutvalg har blitt bedt om å levere en beskrivelse av skolens 

leksepraksis til arbeidsgruppen, nedsatt av politikeren, med oppdrag å kartlegge skolenes 

arbeid med lekser.  

Lekser er her forstått som skolearbeid som skal gjøres utenfor skoletid. 

 

I arbeidet med å kartlegge skolens leksepraksis har skolen tatt opp problemstillingen med 

pedagogisk personale i avdelingsmøter, alle foreldre/foresatte har fått tilsendt SMS med 

spørreundersøkelse. Elevene har blitt hørt gjennom klassediskusjoner der 

elevrådsrepresentanter har tatt med innspill fra sine klasser inn i dialogmøter med 

avdelingsleder og andre lærere på 8.trinn og elever på 9. Og 10.trinn har både hatt 

klassediskusjoner og deltatt i spørreundersøkelse sendt ut på SMS.  Disse spørsmålene ønsket 

skolen svar på fra alle tre grupper:  

 

1. Samle oversikt over lærernes praksis gjennom spørsmålene:  

a. Hvilken hensikt har lekser du gir for elevenes læring i faget? 

b. Hvordan sikrer du at elevene mestrer hjemmearbeidet sitt? 

c. Hva slags dialog har du med kollegaer for å sikre at du har en god oversikt 

over den totale leksemengden for elevene? 

 

 

2. Samle oversikt over elevenes erfaring og opplevelse av lekser 

a. Hvordan bidrar leksene dine til din læring i fag? 

b. Mestrer du leksene du får alene eller trenger du hjelp fra de voksne hjemme? 

c. Hvor mye tid tenker du det er viktig å bruke på lekser for at du skal få best 

utbytte av skolearbeidet ditt? 

 

3. Samle oversikt over foreldrenes erfaring og opplevelse av lekser 

a. Opplever du at ditt barns lekser henger sammen med det faglige arbeidet som 

skjer på skolen (dagen før og dagen etter?) Opplever du leksene som relevante 

og hensiktsmessige? 

b. Opplever du at ditt barn mestrer leksene sine? 

c. Hva tenker du om den totale tiden ditt barn bruker på lekser?  

 

 

Leksepraksis fra pedagogenes ståsted:  

Lekser er i hovedsak en bearbeiding av fagforståelse gjennom repetisjon av det som er 

gjennomgått på skolen. Ofte en ferdigstillelse av påbegynt arbeid. Omvendt undervisning 

brukes også der elevene skal forberede seg til time ved f.eks å se en video hjemme og lage 
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spørsmål til denne som tas med til timen, innhold i video gås gjennom i timen.  

For å sikre mestring gis det nivådifferensierte lekser og ytterligere tilpasninger til 

enkeltelever. I dialog med elevene avklares det om leksemengden er for stor. Flere lærere er i 

dialog med elevene gjennom meldinger for å avklare nærmere om eleven har behov for det. 

Elevenes digitale arbeidsplan er arena for innhenting av informasjon om de andre fagene for å 

sikre at den totale mengden ikke blir for stor. Flere lærere går igjennom elevenes arbeidsplan 

før den publiseres til elever og foresatte for å sikre at totalmengden ikke blir for stor.  

En tendens på alle trinn er at det gis færre lekser i dag enn tidligere. 

Opplevd leksepraksis og læring fra elevenes ståsted: 

8.trinn: Lekser gjøres ofte kun for å gjøres og koples i mindre grad til læring. 

Repetisjonsoppgaver oppleves som unødvendige fordi di har arbeidet med det samme på 

skolen. Elever opplever lekser som meningsfulle når det er åpne oppgaver der de skal søke 

for å finne informasjon og sette denne sammen selv, da er leksene i større grad koplet til 

læring. De fleste opplever at de mestrer lekser men ønsker opplæring i hvordan bruke 

Chrome Books bedre, grunnleggende kurs etterspørres. Elevene synes 20.40 minutter daglig 

er en grei tidsramme for lekser.  

9.trinn: Elevene bruker ulik tid på leksene. Fra null til over to timer per dag. Gjennomsnitt 

ligger kanskje rundt 15-30 minutter per dag. Det er de som er flinkest som sier de har mest 

utbytte av leksene, mens de som ikke er særlig flinke sier de har lite utbytte av leksene. 

Eleven ser ikke alltid sammenhengen mellom leksene som gis og det som er gjennomgått på 

skolen, eller at leksene har andre hensikter enn å ha noe å gjøre. Flere påpeker at de bare 

stresser gjennom for å få gjort leksene, og derav lærer lite. 

10.trinn: Noen gjør lekser for å ikke få anmerkninger og ser ikke sammenhengen mellom 

læring og jobben de gjør. Andre ser en mer tydelig sammenheng med at de ferdigstiller 

påbegynt arbeid hjemme og at de har behov for å øve mer innen ulike områder. Jevnt over 

svarer elevene at de mestrer lekser og har fått nødvendig gjennomgang på forhånd. De har 

forstått hensikten med det de gjør i de fleste fag. I to av klassene utpeker matematikk og 

naturfag seg som utfordrende lekser. Her nevnes høyt nivå og manglende forståelse for 

gjennomgang som grunn. Nivåbaserte lekser fungerer fint. Elevene oppgir ikke noe spesielt 

tidsanslag for leksegjøring, men er tydelig på at de ikke er så veldig interessert i å bruke mye 

av sin fritid til lekser. Det varierer en del fra de som ikke gjøre noe til de som bruker relativt 

lang tid. Det avhenger av ulike perioder med mye å gjøre, prøver, innleveringer mm.  

Opplevd leksepraksis fra foresattes ståsted: 

24 foresatte fra 8.trinn har gitt tilbakemelding: Nær halvparten mener det er godt samsvar 

mellom gjennomgått stoff og lekser. 14% mente det var lite samsvar. Øvrige visste ikke helt, 

eller mente det varierte fra fag til fag. Om barnet mestrer leksene er det stor variasjon i 

svarene. Ca halvparten forteller at elevene er selvstendige og klarer leksene fint selv. De 

øvrige trenger alt fra litt hjelp til mye hjelp. Tre foresatte trekker  frem matematikk som et fag 

de ofte trenger hjelp i. Noen ganger opplever de at det ikke alltid er samsvar med arbeidsplan 
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og hva de skal gjøre. Med hensyn til tidsbruk fordeler svar fra foresatte seg slik: 8 % bruker 

under 30 min, 20% 30-60 min, 30% 1-2t, 12% 2-3t, 30% mer enn 3t.  

 

Det er 24 svar fra foresatte på 10. trinn, og 46 svar fra foresatte på 9. trinn. Det er ingen 

tydelige ulikheter mellom de to trinnene og sammenfattes derfor.  Omtrent halvparten ser en 

sammenheng mellom leksene og hva som skjer på skolen. Den andre halvdelen fordeler seg 

ganske så jevnt mellom nei, usikker og vet ikke. Flere sier de ikke vet hva leksene er, at det er 

vanskelig å vite hva de er. Noen vil ha leksene bort. 

 60% sier ja på spørsmålet om barnet mestrer leksene sine. Ca 10% sier nei. Resten sier stort 

sett, for det meste at det er  fagavhengig eller gjør ikke lekser. 

25% svarer at barna bruker 10 min eller mindre, eller ikke gjør lekser, per dag. 20% mellom 

10-30 minutter, og 40% 30-60 minutter. Resterende fordeler seg på de ulike alternativene 

over 1 time. 10% over 1,5 timer. Det er veldig stor variasjon i svarene rundt hva foreldrene 

tenker om hvor mye tid barna bruker på lekser. Ingen klar tendens. Flere synes det er for lite, 

andre at det er altfor mye og noen som mener det er helt passe.  

Noen flere foresatte har svart på undersøkelsen etter at beskrivelsen var ferdigskrevet, 

innholdet i svarene samsvarer med fordelingen som allerede er angitt.  

  

Med vennlig hilsen 

 

Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole 

 

 

Leder: Kristian Tinholt 

Nestleder: Anna Caridad Bakke 

 

Tone Sandvik, rektor 
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Leksepraksis på Tyristrand skole 
 

Målsettingen for leksene på Tyristrand skole:  

 

«Leksene på Tyristrand skole skal fremme læring i grunnleggende ferdigheter» 

 

Hvorfor ønsker vi å ha lekser? 

- Mengdetrening for å automatisere grunnleggende ferdigheter. 

- Hyppige «påkoblinger» for å sikre innlæring. 

 

 

Hvordan ønsker vi at leksene skal være? 

- Repetisjon slik at elevene kan mestre leksene på egenhånd. 

- Det skal gjøres individuelle tilpasninger ved behov. 

- Leksene skal være varierte og gjennomtenkte. 

- De kan også være en forberedelse til det som kommer på skolen dagen etter. 

- Den reelle tiden elevene bruker på lekser skal være slik at den ikke tar for mye av fritiden til 

elevene. 

 

 

Hvordan kan skolen gi gode tilpasninger? 

- Det skal være lett for foresatte å ta kontakt med lærere angående leksespørsmål. 

- Lekser skal alltid være et samtaletema på utviklingssamtalen. 

- Godt samarbeid mellom lærere, slik at man ser helheten til elevenes plan, ikke bare fag for fag. 

- Gjøre endringer i leksemengden hvis foresatte uttrykker behov for det. 

- Lærere bruker elevsamtalene til å holde seg orientert om hva elevene synes om leksene de har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i SU 11.02.20 
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