
 

Leksepraksis på Benterud skole 

 
En veileder for ansatte og foresatte  

Foresatte oppfordres til å ta kontakt med kontaktlærer hvis det trengs tilpasning av leksene 

 

 
Dagens leksepraksis  

Trinn  Tidsbruk  Hvilke fag Hvordan skal leksene 
være? 

Når skal elevene få 
beskjed om lekser og 
når skal de være ferdige  

1. trinn  Gj.snitt 20 minutter 
pr. dag  
 
Gj.snitt 70 minutter 
pr. uke  

Norsk 
 
Matematikk 
 
Engelsk av og til 

Repetisjon 
 
Viktig at alt er 
gjennomgått og øves på 
på skolen før leksene 
gjøres 

Elevene får leksene på 
mandag og leveres på 
torsdag/fredag  

2. trinn  Gj.snitt 30 minutter 
pr. dag  
 
Gj.snitt 90 minutter 
pr. uke  

Norsk  
 
Engelsk 
 
Matematikk  

Leselekse og generell  
mengdetrening 
 
Praktiske lekser 
 
 

Får ukeplan i starten av 
uka og skal være ferdig i 
slutten av angitt periode 
(ukelekse) 
 
Gjerne levering på 
torsdager  
 
 
 
 



3. trinn   Gj.snitt 30 minutter  
pr. dag  
 
Gj. snitt 90 minutter  
pr. uke  
 

Norsk  
 
Matematikk 
 
Engelsk  
 
Oppgaver som ikke er 
ferdige på skolen 

Nivåtilpasset leselekse 
 
Repetisjon -skriftlig og 
praktiske oppgaver. 
  

Ukeplan deles ut på 
mandag og lekser må 
være ferdig til fredag.  
 
Leselekse hver dag. 
 
Det kan være mulig å 
levere f.eks. engelsk på 
onsdag, matte på torsdag 
og norsk på fredag.  

4. trinn  Gj. snitt 30 minutter 
pr. dag  
 
Gj. snitt 90 minutter  
pr. uke  
 

Norsk 
 
Matematikk 
 
Engelsk  
 
Leselekse fra andre 
fag/temaer. 

Repetisjon av kjent stoff Gis på mandag (evt. 
classroom på fredag for 
de som ønsker å se på 
uka på forhånd) 
 
Leveres på 
torsdag/fredag, evt noen 
lekser fordelt på dager.  

5. trinn Inntil 30 minutter pr. dag  
 
Inntil 120 minutter pr. uke  
 

Lesing  
 
Skriving 
 
Matematikk  
 
Engelsk  

Repetisjon av kjent stoff Leksene gjennomgås på 
mandag, slik at det er 
kjent stoff. 
 
Ønsker at elevene 
fordeler leksene utover 
uka. 
 
Fint med leselekser hver  
dag i perioder. 
 
 
Leksene ferdig til torsdag 
eller fredag. 



6. trinn  Gj. snitt 45 minutter  
pr. dag. 
 
 
Gj. snitt 180 minutter 
pr. uke  
 

Lesing i alle fag. 
 
Engelsk  
 
Skriving i alle fag. 
 
Matematikk  

Repetisjon av kjent stoff, 
og prosjekter over et 
bestemt tidsrom. 
 
Tilpasses hver enkelt elev 
sitt behov. 
 
 

Leksene gjennomgås på 
forhånd.  
 
Planen legges ut på 
mandag.  
 
Avhengig av timeplan 
hvilken dag leksene skal 
være ferdig til. 
 
Ønsker at elevene 
fordeler leksene utover 
uka. 

7. trinn   Gj. snitt 45 minutter 
pr. dag  
 
Gj. snitt 180 minutter  
pr. uke  
 

Norsk  
 
Engelsk  
 
Matematikk 
 
Samfunnsfag/ naturfag 
noen ganger  

Repetisjon av kjent stoff Planen legges ut 
mandager (classroom) 
 
Avhengig av fag om ferdig 
til onsdag, torsdag eller 
fredag  

Hjerterommet Inntil 60 minutter pr. uke  Norsk - lesing  
 
Matematikk - repetisjon 
 
Evt. engelsk - lesing  

Repetisjon av kjent stoff 
 
Fokus på lesing  

Får vite om lekser på 
mandag på ukeplan 
 
Det står på ukeplan når 
leksene skal være ferdige 
 
 
Tilpasses hver enkelt elev 
sitt behov og etter avtale 
med foresatte. 
 



  



 

Prosjekt med leksefri skole 

 

 
Benterud skole ønsker ikke et prosjekt med “leksefri skole” for skoleåret 2020/2021. 

 

Begrunnelsen for dette er arbeidet med innføring av ny læreplan fra skoleåret 2020/2021 og arbeidet med få på plass alle rutiner som er 

nødvendig på en ny skole 

 

Vi kan eventuelt vurdere et prosjekt  fra skoleåret 2021/2022, men da i en form som ivaretar lesing i alle fag og arbeid med tverrfaglige temaer 

på en god måte.  

 

Når et prosjekt med “leksefri skole” skal vurderes bør det også vurderes om det er behov for utvidelse av skoledagen  

 

 


