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Informasjon om leksehjelpordningen  
 

Alle elever på 1. til 4. trinn i Karmøy, tilbys leksehjelp etter skoletid. Tilbudet er frivillig, og gjelder 

både for elever som går i SFO og elever som ikke går i SFO. Leksehjelperen vil være en 

miljøarbeider ved skolen.  

Kommunen skal tilby leksehjelp med til sammen åtte timer hver uke. Det er opp til den enkelte 

skole hvordan timene fordeles i forhold til årstrinnene. På Vea legges leksehjelp til 2., 3. og 4. trinn.  

 

Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid. Det er imidlertid nødvendig å understreke at et 

slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp foreldre kan gi sitt barn.  

Foreldre er viktige støttespillere for barnets læring, og har fremdeles ansvaret for at barnet gjør 

lekser. Selv om barnet mottar leksehjelp, må derfor foreldrene følge opp leksearbeidet. 

 

Leselekser 

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige både i innlæringsfasen og 

senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever 

lese i løpet av leksehjelptimen i tillegg til å hjelpe til med de øvrige leksene. Det er derfor svært 

viktig at foreldrene tar et spesielt ansvar for å følge opp leseleksene.   

 

Påmelding 

Skal en elev delta ved leksehjelpordningen, må foreldrene fylle ut påmeldingsskjema. 

Påmeldingen sendes til skolen, og gjelder for hele skoleåret. Den enkelte skole fastsetter frist for 

påmelding. Etter at påmeldingsfristen har gått ut, må det søkes om plass.  

Eleven kan slutte med leksehjelp når som helst i løpet av skoleåret. Dette må skje ved skriftlig 

melding. 

 

Fravær 

Dersom en elev ikke skal være med på leksehjelpen én eller flere dager, må fraværet meldes i 

Vigilo senest kl.08:10 samme dag. Dette gjelder for alle elever, uavhengig om de går i SFO eller 

ikke. Samtykke er påkrevd dersom eleven skal gå hjem straks han/hun er ferdig med leksene. Uten 

samtykke må eleven være i klasserommet til tiden er ute.  

 

Skyss 

Elever som ellers har rett til skyss, har i likhet med elever som går i SFO ingen rett til skyss hjem 

etter leksehjelptilbudet. Det innebærer at det ikke blir organisert egen skyss, men at elevene kan 

benyttes seg av andre eksisterende skysstilbud, f. eks. rutebuss eller skyss som er satt opp for eldre 

elever. 
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