Sand skole
-et godt sted å være for å lære -

Saksbehandler: RAM

Informasjon om leksehjelp ved Sand skole
Elever i barneskolen skal ha tilbud om leksehjelp i grunnskolen. Skolen har valgt å legge dette til
4.-7. trinn.
Leksehjelp er et frivillig tilbud og skal derfor ikke sees som en del av opplæringa til elevene, men
for å ha nytte for elevene må den sees i sammenheng med opplæringen. Formålet med leksehjelp er
å støtte elevene i deres læringsarbeid og øke deres mestringsfølelse.
Elevene har rett til leksehjelp i 8 t/u i løpet av barneskolen. Vi har valgt å fordele dette med 2 timer
i uken pr år. Leksehjelptilbudet er gratis. Det er ingen rett til skoleskyss knyttet til deltakelse i leksehjelpen. (Det innbefatter at foreldre/foresatte selv må besørge skyss fra skolen).
Forslaget innebærer ingen endring i skolens frihet til å bestemme om og hvor mye lekser som skal
gis. Leksehjelptilbudet skal være et tilbud om hjelp til skolearbeid uavhengig av om elevene har
lekser i tradisjonell forstand eller ikke. For elever som ikke har lekser, kan tiden brukes til annet
skolearbeid.
Leksehjelp vil bli gitt i grupper på inntil 15 elever. For å kunne planlegge et godt tilbud er det nødvendig at de som melder seg på leksehjelptilbudet bruker dette regelmessig. Det forutsettes derfor at
skolen får melding hvis eleven ikke skal delta på leksehjelpa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leksehjelptilbudet ved Sand skole
Ved Sand skole vil det kommende skoleår ikke være SFO (skolefritidsordning).
Leksehjelptilbudet gis mandager og tirsdager fra kl 14.45-15.45. Foresatte henter eleven på skolen
så snart tilbudet er ferdig for dagen.
Disse timene vil inneholde kun leksegjøring og kobles ikke opp mot lekeaktiviteter.
Ved Sands skole vil assistent ivareta tilbudet. Tilbudet iverksettes i uke 36 (2.september)
Ytterligere informasjon kan fås hos Sand skole på 77728740
Returner svarslippen til Sand skole, 9056 Mortenhals, evt. på e-post kontoret@sandskole.no(så
snart som mulig og senest innen 4.09.)

Ønsker leksehjelptilbud for ............................................................(elevens navn) Klasse: ………..

Underskrift foresatte: ..............................................................................Mob tlf ……….…………..

Adresse: Telefonr.: E-mailadr.: 9056 Mortenhals 77 72 87 40 kontoret@sandskole.no 77 72 87 41
rektor@sandskole.no

