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Til heimene!
LEKSEHJELP MOSVIK SKOLE
Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) om tidlig innsats framhever betydningen av bedre oppfølging
hjemme og på skolen tidlig i utdanningsløpet. Slik situasjonen er i dag, øker omfanget av
spesialundervisning og annen særskilt innsats med elevenes alder. Mange elever sliter med de teoretiske
fagene fordi grunnleggende ferdigheter ikke er helt på plass. For å bøte på disse problemene og øke
læringsutbytte for alle elever, er det satt i gang to nasjonale tiltak; lovfesting av forsterket innsats på 1. –
4. trinn fra høsten 2009, og innføring av leksehjelp fra og med høsten 2010. Fra skoleåret 2014-15, ble
leksehjelp et tilbud på 1. til 10. trinn.
Inderøy kommune har valgt å gi tilbudet likt på alle skoler, slik;
 Tilbudet gis til 4. – 7. klasse
 Bestemmelsen må uten unntak gjelde alle barneskolene i kommunen
 Det legges opp til lokal organisering. Det bestemmes lokalt hvordan tilbudet gis.
 Det gis ikke skoleskyss i forbindelse med leksehjelptilbudet.
Skolens ambisjon
 Leksehjelp skal ivareta plikten til tidlig innsats i forhold til lesing og regning.
 Leksehjelp skal være knyttet til skolens undervisning og elevens læringsarbeid, men er ikke en
del av opplæringsplikten.
 Skolen skal i større grad følge opp lekser.
 Lekser skal være noe elevene mestrer, og en bør legge til rette for varierte arbeidsformer.
 Det gis fortsatt hjemmelekser som følges opp av foresatte.

Praktisk gjennomføring av leksehjelp ved Mosvik skole
Mosvik skole organiserer leksehjelp til elevene på 4. – 7. trinn slik:
 Mandag
1 x 60 min
kl. 1400 - 1500
 Onsdag
1 x 60 min
kl. 1400 - 1500
Leksehjelp ledes av assistent i samarbeid med skolens ledelse og kontaktlærere.

Praktisk gjennomføring
Tilbudet om leksehjelp er frivillig og gratis. Elever som benytter seg av tilbudet blir sendt hjem kl. 1500.
Elever som til normalt har skoleskyss, må hentes etter avsluttet leksehjelptime. Det blir ikke organisert
tilsyn ut over leksehjelptida. Det er vesentlig at elevene forstår at det ikke er et oppholdssted, men en
arena for å gjøre unna deler av skolearbeidet under tilsyn av voksenperson. Når leksene er unnagjorte,
blir elevene sendt heim.
Leksehjelp er frivillig, men et bindende tilbud for hvert halvår. Det vil bli ført oppmøteprotokoll. Det
avkreves melding ved fravær/eventuelt en telefon til skolen.
Postadresse
7690 Mosvik
E-post
rita.aarnes@inderoy.kommune.no

Besøksadresse
Mosvik skole og barnehage
Køppenvegen 10
www.inderoy.kommune.no

Telefon
74 06 09 03
Telefaks
74 06 09 01

Bankkonto
4202.37.15338
Org.nr
NO 997 391 853

Vi håper at vi fortsatt skal få til et godt leksehjelptilbud i samarbeid med foreldrene.
Og vi understreker viktigheten av at elevene fortsatt følges opp med lekser heime.

Bindende påmelding for et semester av gangen.
Vedlagt skjema leveres på skolen innen 7. september 2015.

Med hilsen

Rita Gjestad Aarnes
Enhetsleder/rektor Mosvik barnehage og skole
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Skoleåret 2015 – 2016
Mosvik skole

PÅMELDING LEKSEHJELP

Jeg/vi ønsker å melde vår elev på leksehjelp høsten 2015, og er innforstått med at det er bindende
påmelding for ett semester:

Elevens navn:

Klasse: ____
Ønsker leksehjelp:
Mandag: ______

Onsdag: ______

Begge dager: ______

Eventuelt andre opplysninger:

Mosvik den ___/___ - 15

Underskrift foresatt

Svarslipp leveres skolen senest 7. september 2015
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