
Referat fra Ila FAU 09.01.17 

 

1. Innkalling og referat ble godkjent. 

Det kom opp spørsmål varierende oppmøte. Styret bør sikre mer forpliktende svar på om 

man kan delta eller ikke.  FAU bør se på et aktivt svarsystem – for eksempel SPOND eller via 

goggle i en excel-variant. 

 

2. Lekser 

Det er meldt inn til FAU et ønske om at vi drøfter lekser som prinsipp –  hva synes vi om lekser og det 

å ikke ha lekser. Et annet tema er om leksene oppleves tilpasset. Temaet skapte en engasjert debatt , 

med mange ulike synspunkter: 

- Det er tilbakemeldinger om at det er litt strev med lekser i 1. klasse, og at leksene ikke 

alltid for elevene opplever at er tidligere gjennomgått på skolen.  

- Kunne vært ønskelig å snakke med foreldre, men gjerne også hente inn kunnskap inn om 

temaet «lekser» fra noen utenfor.  

- Faglige og praktiske fordeler er et gode. Det etableres en struktur der barna gjør noe 

med foreldre.  

- Ila har ukelekser med hjelp på Frio, så mange klarer å komme seg igjennom.  

- Viktig med fleksibilitet, dvs at elevent har en opplevelse av valg som motiverer.  

- Det å måtte lære er en krevende situasjon – vanskelig å oppleve å ikke mestre, som 

barnet og foreldrene må finne ut av – som gjør det så viktig at leksene er tilpasset 

barnets nivå.  

- Er det tilpasset nok? Hva synes barna og hva synes foreldrene? 

- Fint å ikke ha lekser: Viktig å skille skole og fritid.  

- Viktig at kvaliteten på leksene er bra –f.eks. mer  utforsking og motiverende leker.  

- Kan vi etterspørre argumenter og grunnlag fra rektor for standpunktet om at det skal 

være lekser på Ila skole. Vi ønsker å invitere rektor til å si noe mer om standpunktet ved 

Ila skole, og invitere andre med andre standpunkter. 

FAU var enig i at vi burde forfølge temaet og belyse det gjennom mer kunnskap og 

argumenter fra ulike sider. FAU er interessert i å høre ledelsens syn på lekser på Ila, herunder 

spørsmål om kvalitet, tilpasning til elever og lekser i 1. klasse.  

3. Arbeidsgrupper 

Før FAU jobbet videre i arbeidsgrupper, kom følgende opp i plenum: 

- Gruppearbeidsmøtene bør fortrinnsvis holdes i FAU tiden – første mandag i måneden fra 

18-20. 

- Hvorfor det?-gruppa trenger flere foreldre fra FAU i tillegg til at det skal verves fra de 

ulike klassene for å få med engasjerte foreldre. 

- Alle arbeidsgrupper må huske å sende en kort oppsummering av status til FAU-styret 

etter hvert møte. 


