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Policy för läxor och hemarbete 

Läxorna som ges från skolan ska inte ska vara något betungade för elever och föräldrar. Om 
det är så att läxorna orsakar mycket bråk, tid eller andra bekymmer så uppmanar vi er att 
genast höra av er till ansvarig lärare. 

Syftet med läxor? 

• Träna eleverna i att ta ansvar över egna studier  

• Befästa kunskaper som kräver mycket tid för inlärning,  
t ex läsning, tabellträning och glosor. 

• Utföra undersökande uppgifter som passar bra att göra i hemmet,  
t ex se över familjens källsortering, göra intervjuer mm. 

• Att föräldrar får inblick i elevernas skolarbete 

Hur mycket tid? 

Läxor ska inte ta lång tid att göra, ca 30 min per läxa. Antalet läxor under en och samma 
vecka kan öka med elevernas ålder, men bör inte vara fler än tre per vecka. 

På egen hand eller själv? 

Svårighetsgraden på läxan ska inte vara högre än att eleven på egen hand klarar av 
uppgiften. Ett yngre barn kan behöva stöd av en vuxen i att läsa och komma vidare. Självklart 
får en vuxen hjälpa även äldre elever med läxan.   

Vad händer om ett barn varit sjuk eller haft annan längre frånvaro? 

1. När en elev varit sjuk eller frånvarande i mer än 2 skoldagar är det vårdnadshavares 
ansvar att höra av sig till skolan och fundera med ansvarig lärare omkring:  
 
Om det behövs hemarbete, hur de ska skickas hem samt när de ska vara gjorda. 
 

2. Lärare ansvarar för att se över och plocka ihop material som eleven ev. behöver ta 
hem och jobba med. 

Vad är läxhjälp? 

Skolan erbjuder alla elever att stanna kvar på skolan efter skoldagens slut, tisdagar kl 14.00-
14.40. De elever som finns på fritids den eftermiddagen får sitt mellanmål innan eller efter 
läxhjälpen. På läxhjälpen får alla elever en fruktbit eller dylikt. Det finns lärare på plats som 
kan hjälpa eleverna. Skolskjuts avgår efter läxhjälpens slut. Kom ihåg att meddela chauffören 
när ert barn ska åka hem efter läxhjälpen. 


