
Skolevei: 
Skolen har fått «Nullvisjon Agder» til å komme her og se på skoleveien, og deres anbefaling er at 
elevene sykler eller går selv om skoleveien er slik den er. Skolens fordel er at dette er blindvei, 
dermed har man mulighet til å nå ut til alle bilistene som kjører på strekningen, og de anbefaler at 
oppfordring om å ta hensyn til myke trafikanter går ut til alle brukere på Birkelid.


Ifht broa er tilbakemelding fra kommunen at de jobber med å få nytt firma til å overta jobben, og 
de ønsker også broa på plass så fort det lar seg gjøre. De beklager at saken drøyer ut i tid.


Leksebevisst skole: 

Innledning v/ Henriette:


Leksebevisst skole betyr ikke nødvendigvis leksefri skole, og det betyr ikke at det ikke er leksefri 
skole. Det betyr at man skal ha et bevisst forhold til lekser, at det tilpasses tydelig til den enkelte 
elev, at læreren har metodefrihet, og at det begrunnes pedagogisk hvorfor man gir de leksene 
man gjør, eller ikke gir lekser.


Hvis vi ser til Finland er de kåret til å ha verdens beste skole, samtidig har de minst lekser av alle 
land. De jobber etter stillasprinsipp, og en tredeling av skolearbeid:

a) Oppgaver de klarer med hjelp fra en pedagog

b) Oppgaver de klarer med hjelp fra en medelev

c) Oppgaver de klarer helt alene

Det gis kun lekser i oppgaver fra gruppe c. NB: Viktig at vi skiller mellom kjent stoff og 
gjennomgått stoff. Læreren kan ha gjennomgått noe på skolen, men hvis alle elever ikke har 
forstått eller fått det med seg er ikke stoffet kjent for eleven, og uegnet for å gi lekser i.


Det er ikke pålagt å gi elevene lekser, hverken i læreplaner eller opplæringsloven.


Mari gir noen innspill fra lærergruppa:


Vi opplever nok at variasjonen er stor, og en del elever har ikke lekser i det hele tatt pga 
individuelle tilpasninger. Dette er et viktig tema som vi jevnlig har oppe i lærergruppa.


Møtereferat FAU Oasen skole

Dato: 10.06.2020

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt

1. Rebecca Tveit 7. Aril Dale x

2. Solfrid O´Malley x 8a. Stein Vegard Antonsen

3. Eva-Lill R. Frøisland x 8b. Maria Skafsgaard x

4. Anders Pedersen x 9. Henriette F. Orholt x

5a. Per Øyvind Hansen x 10. Jorunn Lohne x

5b. Therese Lynnæs x Rektor: Mari D. Kolltveit x

6. Miriam H. Tysnes x Andre:



Småtrinnet: 

- Elevene her har veldig individuelle behov, så vi må ha individuelle planer. 

- Trenger mer mengdetrening i lesing enn det de får på skolen. 

- Repetisjonsoppgaver, for å sikre læringen. 

- Opplever at datalekser som Aski-Raski og multi smartøving er gode lekser. 

- Ser vi vil jobbe mer med elevmedvirkning.


Mellomtrinnet: 

- Lekser involverer foreldrene i hva elevene jobber med faglig. 

- «Omvendt klasserom» er en metode vi bruker en del, og mange gir uttrykk for at det fungerer 

godt (selv om det ikke treffer alle). 

- Vi tror det er viktig å snakke om bevisstheten rundt lekser, og ønsker debatten velkommen.


Ungdomstrinnet: 

- Liker også godt datalekser som skjuler for elevene at de jobber på forskjellig nivå. 

- Reflekterer rundt at det blir gitt både gode og dårlige lekser i løpet av et år, og ønsker absolutt 

debatten velkommen.

- 10. trinn har gjort et forsøk med å gi lekse i kun et fag hver uke for at eleven skal fordype seg i 

større grad, og har positive erfaringer med det.


Tilbakemelding fra Fau:


Fordeler med lekser:


- Foreldre får innsikt i hva barna lærer på skolen, og kan involvere seg.

- Noen barn har økt stressnivå på skolen, men lavere hjemme, så de lærer bedre hjemme. 

- Hvis de ikke lærer det lærerne går gjennom på skolen, enten fordi de ikke forstår, eller fordi de 

ikke får hjelp nok av lærerne, så kan de lære det hjemme i stedet for med hjelp av foreldrene, 
og unngå «hull» i  fag. 


- Det er et samarbeid mellom hjem og skole. 

- Mange repetisjoner er bra for læring, og lekser gir flere repetisjoner av stoffet.

- kan lære barna gode arbeidsvaner, og forberede til vidergående skole.


Ulemper: 


- Det blir dårlig stemning, og noen ganger krangling, mellom barna og foreldrene. Det kommer «i 
mellom dem», og fører til en dårlig dag, og i verste fall et dårligere forhold.


- Barna får lite til til sosiale opplevelser, og fritid er en viktig del av oppveksten. Mange foreldre 
jobber fullt, og må bruke den lille tiden de har på ettermiddagen sammen med barna på å mase 
om lekser, i stedet for å gjøre noe hyggelig sammen. 


- Økt stressnivå hos foreldre og barn, og økt konfliktnivå. Barnevernet ser at fysisk og psykisk 
vold kommer bla nettopp i leksesituasjon, i de hjemmene dette forekommer, fordi foreldre blir 
stresset og sinte.


- Mer uharmoniske og umotiverte barn på skolen, fordi de ikke får pause fra skoleoppgaver på 
ettermiddagstid.


- Det forstørrer sosio-kulturelle forskjeller. Det er ikke alle som får oppfølging eller hjelp hjemme. 
Dermed blir forskjellen faglig større mellom de barna som får hjelp av voksne hjemme, og de 
som ikke gjør det. Denne forskjellen rammer de svakeste.


- Barna har ulik arbeidshastighet, så dermed er leksene fort gjort for noen, mens andre må sitte 
veldig lenge med de samme oppgavene.


Hvordan bør lekser være:


- Praktiske oppgaver, f.eks lær om måling og vekt med å bake. 

- Lesing er viktig, og de trenger mengdetrening i lesing. La de velge selv hva de vil lese, lesing er 

bra uansett hva de leser, og mye mer lystbetont når man kan velge selv. 




- En del dataspill kan det være mye god læring i. Ta utgangspunkt i barnets interesser. (tips: 
spillpedagogen)


- Leksen bør bidra til mestring og få eleven til å ønske og lære mer

- tidsbestemt i stedet for mengdebestemt

- ting de kan gjøre sammen med foreldre som f.eks matlaging, brettspill, voksen leser for barn.

- oppgaver de kan få til på egenhånd. 

- Variert, ikke bare teori men praktiske utfordringer. 

- Ikke hoppe fra fag til fag, men fordype seg mer i et fag av gangen. 

- Hvis det kræsjer helt en dag, så må man kunne sende en mld til læreren og si det, og ikke gjøre 

den leksen den dagen.


Antall prøver på samme uke:


En frustrasjon som går igjen, både hos elever og foreldre, er at det kommer mange prøver eller 
store presentasjoner barna må forberede seg til på samme uke, noen ganger flere på samme dag. 
Dette gjelder i størst grad på ungdomstrinnet. Fau foreslår at man innfører max grense på to 
prøver / presentasjoner i uka, så eleven kan konsentrere seg om dem, og lette presset på eleven. 
(Lekseprøver og gloseprøver ol regnes ikke med.)

Mari svarer: det er allerede bestemt at det skal være maks to store prøver eller presentasjoner i 
uka. Det er kommunisert til lærerne og de er enig. Hvis dette allikevel overskrides skyldes det nok 
kommunikasjonssvikt mellom lærerne, og da må dere gi beskjed til dem.


Noe like retningslinjer:

Flere har mottat frustrerte meldinger fra foreldre som har barn i flere klasser på skolen. Det meldes 
om store variasjoner i leksemengde fra klasse til klasse. Alle forstår at det vil være en stigende 
tendens, men dette går på at f.eks lillesøster i 3 kl. har mye mer lekser enn storebror i 5.kl, og det 
skaper en dårlig steming i hjemmene. I tiden etter hjemmeskole hadde noen klasser leksefri, mens  
noen hadde mye lekser, og heller ikke her var det konsekvent at de yngste «slapp billigst unna». Vi 
ønsker oss at det samkjøres i større grad.


Leksehjelp til foreldre: 

Det er forskjellig hva vi foreldre kan og husker fra skolegangen vår. Kan skolen arrangere kurs i 
forskjellige emner (mattematikk foreslås som eksempel) for foreldre, så vi lettere kan hjelpe barna 
med leksene? 


Mari takker for alle innspill, og tar det med seg videre til lærerne.

Fau følger opp dette med «leksebevisst skole» til høsten.


Neste møte: ons. 9. sept 2020 kl 20.00.  (Dette referatet gjelder som innkalling til neste møte)

Referent: Maria Skafsgaard


