
 

 

Brattåsinfo september 2019 

Vi har hatt en fantastisk oppstart på alle 

trinn! Det var virkelig gøy med en høytidelig 

åpning av den flotte pumptrackbanen vår.  

Nærværskole 

Brattås skole er nå en nærværskole. Med det 

mener vi at vi fokuserer på det 

betydningsfulle nærværet hos den enklete 

elev, og forebygging knyttet til alvorlig 

skolefravær. Vi er i dette arbeidet avhengige 

av et tett samarbeid med dere foresatte. 

Inspektør Linda, eller rektor Helle vil delta 

på foreldremøter på samtlige trinn høst eller 

vår, for å informere mer inngående. Veileder 

om nærvær og fravær for Færder kommune 

finner du på skolens hjemmside, i Skooler og 

på kommunens hjemmeside. 

Standard for lekser på 

Brattås 

Vi har innført en standard for lekser på 

Brattås. Intensjonen med denne, er å sikre at 

leksene som gis, ivaretar motivasjon og gir et 

reelt læringsutbytte. Det er også på dette 

området svært viktig med en god dialog med 

dere foresatte, slik at situasjonen hjemme er i 

tråd med intensjonen. Se vedlegg. 

Nyt herlige høstdager alle sammen!  

Hilsen rektor, Helle Wreen 

 

 SmArt oppvekst/ arbeid med 

sosiale ferdigheter 

Vi jobber med det å opparbeide et 

felles språk knyttet til våre styrker, 

samt det å annerkjenne  styrker hos 

den enkelte. Fra uke 41 vil MOT være 

en styrke vi sammen på skole og SFO 

har ekstra fokus på. Starten av 

perioden markeres med en felles 

samling. 
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Dersom leksen ikke fyller samtlige 

kriterier, skal den ikke gis. 

Det er skolen ved kontaktlærer som har 

ansvaret for å påse at dette følges opp. 

 

TID 

Vi anbefaler at 1.-2. trinn bruker inntil 

15 minutter på lekser pr. dag, 3.-7. trinn 

inntil 30 minutter når de har lekser. 

Lekser kan gis inntil fire dager pr. uke. 

Det skal ikke gis lekser fredager. 

 

 

«Du skal hver dag ta et barn på fersk 

gjerning i å gjøre noe godt, 

-Og la det få vite at du har sett det»! 

  

STANDARD FOR LEKSER PÅ 

BRATTÅS 

Vi ønsker engasjerte, motiverte elever! 

Brattås skole skal ha fokus på det å være 

en leksebevisst skole. Med dette mener vi 

at: 

 

 Lekser skal ha fokus på 

grunnleggende ferdigheter, 

fortrinnsvis lesing.  

 Hver eneste lekse skal gis på 

bakgrunn av hva forskning viser at 

gir læringsutbytte hos eleven, og  

da: 

- begrunnes pedagogisk 

- være tilpasset den enkelte 

- være begrenset i mengde 

- følges opp av lærer 
 

 

SKOLE/HJEM-SAMARBEID 

Det er viktig med et tett skole/ hjem-

samarbeid. Dersom leksesituasjonen oppleves 

som utfordrende, er det viktig at foresatte tar 

kontakt, og at man  sammen med 

kontaktlærer ser på situasjonen. 

 

 

 

 

 

 

  

 


