
PÅMELDING TIL LEKSEHJELP PÅ SANNIDAL SKOLE 
Skoleåret 2020 – 21 

Kragerø kommune tilbyr leksehjelp til elevene på 4. - 7. trinn. 

 Leksehjelp for 4. – 5. trinn er på mandager fra kl. 12.35 - 13.35 og 

onsdager fra kl. 14.30 - 15.30 

 Leksehjelp for 6. - 7. trinn er på tirsdager og torsdager 14.30 - 15.30 

Det er flott at dere som foreldre/foresatte engasjerer dere i barnas leksearbeid selv om barna går 
på leksehjelpa. Leksehjelpen er tenkt som et positivt supplement til dere. Rutinen er slik at de som 
melder seg på leksehjelp møter hver gang til dere skriftlig sier fra dere plassen igjen.  
 

Koronainfo om leksehjelp: 
Veileder fra folkehelseinstituttet deler beredskapen ved skolen inn i tre nivå ut fra 
smittesituasjonen.   
Rødt nivå:  Ikke tilbud om leksehjelp 
Gult nivå:  Barn fra samme trinn sitter i samme rom. Voksne veksler mellom rom. Barna må 

forvente å arbeide litt mer selvstendig til den voksne kommer. 
Grønt nivå: Vanlig leksehjelp – alle kan være i samme rom.  
 

Leksehjelpen starter mandag 24. august på gult nivå. 
 

«Jeg er litt sulten… » 

Vi anbefaler at barna har med seg litt mat og drikke ekstra de dagene de har leksehjelp. Det 

hjelper på velvære, konsentrasjonen og arbeidslysten.  
 

 «Jeg er ferdig med leksene, kan jeg gå?» 

De barna som har plass på SFO kan gå dit når de er ferdige med leksene. Vil dere at deres barn skal 

få lov til å gå hjem før leksehjelp- tiden er slutt, krysser dere av på svarslippen under. De som ikke 

har plass på SFO eller avtale om å gå hjem, er på leksehjelprommet til leksehjelptiden er ferdig.  
 

Påmelding 

Fyll ut slippen under, og lever til kontaktlærer. Dersom du vil ha barnet ditt med fra start, er 24. 

august fristen for påmelding. Det er fullt mulig å melde på barn gjennom hele skoleåret dersom 

dere skulle ønske det. 
 

_____________Klipp her _______________________________________________________ 
 

Påmelding til leksehjelp 

Navn: _____________________________________________ Klasse:_________________ 

Kryss av:    Blir hentet når leksehjelpen er ferdig            Kan gå hjem når leksene er gjort.  

Kryss av for ønsket dag/dager: 

 Mandager  
12.35 - 13.35 
4. - 5. trinn 

 Tirsdager  
14.30 - 15.30 
6. - 7. trinn 

 Onsdager  
14.30 - 15.30 
4. - 5. trinn 

 Torsdager  
14.30 - 15.30 
6. - 7. trinn 

 

Dato: _______________ Underskrift foresatte: ______________________________________  

 


