
 
Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: Telefonr.: E-mailadr.:                     

Moanveien 10 77722085 (rektor) yvonne.jakobsen@balsfjord.kommune.no 

9050 Storsteinnes 77722086 (fagleder 7.-10.trinn)  bjorn@balsfjord.kommune.no 

 77722080 (fagleder 1.-6.trinn) marita.takvannsbukt@balsfjord.kommune.no 

 77722081 (kontor)  stnessko@online.no 

 

     

Informasjon om leksehjelp ved Storsteinnes skole 2017/ 2018 
 
Jamfør Forskrift til Opplæringslova §1A-1 skal kommunen tilby leksehjelp til elever jf. 
Opplæringslovens § 13-7a, med til sammen 8t/u fritt fordelt over årstrinnene i grunnskolen.  Ved 
Storsteinnes skole er leksehjelpa organisert fra 5. til 10.trinn. 
 
Leksehjelp er et frivillig tilbud, og skal ikke sees som en del av opplæringa til eleven. Leksehjelpa må 
likevel sees i sammenheng med opplæringa, sett i lys av formålet med å støtte eleven i 
læringsarbeidet, gi mestring og gode rammer for selvstendig arbeid.  
 
Leksehjelptilbudet skal være et tilbud om hjelp til skolearbeid uavhengig av om eleven får lekser i 
tradisjonell forstand eller ikke. For elever som ikke har lekser i tradisjonell forstand, kan tilden brukes 
til annet relevant skolearbeid.  
 
Tilbudet om leksehjelp er gratis. Det er imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på at det er ingen rett 
til skoleskyss knyttet til deltakelse på leksehjelp, noe som i praksis betyr at foresatte selv må besørge 
skyss fra skolen så snart tilbudet er ferdig for dagen.  
 
For å kunne tilrettelegge for et best mulig tilbud om leksehjelp, er det viktig at skolen får oversikt 
over antall elever som planlegger å benytte seg av tilbudet. Det er videre viktig at de som melder 
seg på tilbudet, benytter seg av det og det forutsettes derfor at foresatte gir melding til skolen 
dersom/ når eleven likevel ikke skal delta på leksehjelp. Leksehjelptilbudet ved Storsteinnes skole vil 
skoleåret 2017/ 2018 bli tilbudt elever fra 5.-10.trinn og ivaretas av assistent. Tilbudet om leksehjelp 
iverksettes i uke 37. 
 
Svarslippen returneres til Storsteinnes skole (leveres kontaktlærer) evt. via e-post til 
bjorn@balsfjord.kommune.no så snart som mulig og senest innen 06.09.17. 
 

 
 
Ønsker leksehjelptilbud for ………………………………………………………………………………..(elevens 

navn) ………… klasse skoleåret 2017/ 2018. 

 

Underskrift foresatte:…………………………………………………………………………………………………….. 

Tlf.nr……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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