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Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018  

Representanten Erling Outzen, SV, la fram følgende interpellasjon i møtet: 

«Ei nyleg undersøking viser at allereie mange førsteklassingar i norsk skole er alvorleg stressa av 
for mykje teori og prestasjonspress. Og stillesitting.  

Systemet med heimelekser gjer ikkje saka betre. Eg har hørt frå lokale foreldre med barn i skolen 
no at det kan vere mykje lekser alt før ungane er 10 år gamle. Eg har fått sett ganske ekstreme 
eksempel på det.  

Det er allment akseptert at Finland har ein god skole. Dei har så vidt eg veit ikkje lekser. Fleire 
skolar her i landet har au starta forsøk med leksefri skole. Eller rettare sagt, med at elevane får 
gjere «leksene» (øvingsarbeidet) på skolen, i skoletida. Med kvalifisert assistanse.  

NTNU-forskar Marte Rønning har dokumentert at barn som i liten grad kan få hjelp av foreldra 
sine taper på systemet med heimelekser. «Skolelekser» er altså nødvendig om vi vil gi alle barn 
same sjansen, om vi vil utjamne sosiale forskjellar.  

Vi vaksne legg stor vekt på å verne (og gjerne auke) fritida vår. Å skilje arbeidstid og fritid. Skulle 
vi da ikkje gjere det same for ungane?  

Elevane skal ha tid til å nyte livet som barn og ungdommar. Til leik og samvær med venner, til 
fysisk aktivitet. Til å vere sunne og glade barn. Det stimulerer også læreevna.  

Vil ordføraren støtte ei oppfordring til skolane i Sunndal Kommune om å vurdere leksefri skole, 
i det minste som ei prøveordning? 

Forslag til vedtak: Sunndal kommunestyre oppfordrar skolane i Sunndal Kommune til å sette i 
gang forsøk med leksefri skole.» 

 

 

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar på interpellasjonen fra Erling Outzen: 

«Lekser eller ei er en stor diskusjon for tida, spesielt blant ansatte i skolen, elever og foreldrene 
til elevene. Leksefri skole innebærer at elevene gjør leksene, altså det det selvstendige 
øvingsarbeidet, på skolen og i skoletida, og får nødvendig leksehjelp der. Flere norske skoler har 
startet forsøk med slike ordninger. 

 

Skolefaglig finnes det gode argumenter både for og imot leksefri skole. Men – mange familier 
opplever leksene som en belastning og en stor utfordring for å få travle hverdager til å gå opp. 
Alt går fortere og fortere, tidsklemma strammer hardere, og fritida blir stadig mer organisert. 
Slik har samfunnet blitt. Jeg er far til to elever på mellomtrinnet, så dette kjenner også min 
familie på kroppen. 

 

Og – slik lekser gis i dag, er mange unger avhengige av leksehjelp fra foreldrene. De er avhengige 
av at foreldrene evner og prioriterer å hjelpe dem. Noen unger får lite leksehjelp hjemme. Dette 
gir grobunn for ulikhet og sosiale forskjeller. Leksefri skole vil motvirke dette. 

 

Programkomitéen i Sunndal Arbeiderparti har siden i mai jobbet med vårt program for neste 
kommunestyreperiode. For Arbeiderpartiet har det alltid vært viktig å forstå vår tid, og finne 
løsninger som gjør folks liv enklere og bedre. Vi har alltid jobbet for å utjevne sosiale forskjeller. 



Programkomitéen foreslår derfor at Sunndal kommune prøver ut en ordningen med leksefri 
skole i Sunndalskolen. 

 

Mer konkret foreslår vi å gjennomføre et prøveprosjekt med leksefri skole i Sunndal, med mål 
om at dette skal bli en permanent ordning, samt å søke staten om å være forsøkskommune med 
utvidet skoledag, slik at elevene kan gjøre individuelt arbeid på skolen. Programforslaget ble 
drøftet og foreløpig behandlet i medlemsmøte den 27. september, uten at det kom 
motforestillinger mot disse forslagene. Endelig og program skal vedtas i vårt nominasjonsmøte 
den 15. november. 

 

I en interpellasjon til kommunestyret spør Erling Outzen om jeg vil støtte en oppfordring til 
skolene i Sunndal kommune om å vurdere leksefri skole, i det minste som en prøveordning. 
Samtidig ber han kommunestyret bli med på følgende vedtak: Sunndal kommunestyre 
oppfordrar skolane i Sunndal Kommune til å sette i gang forsøk med leksefri skole. 

 

I lys av hva jeg allerede har nevnt, kan jeg absolutt støtte en slik oppfordring. Endelig standpunkt 
i saken vil Sunndal Arbeiderparti ta etter den 15. november, når vårt program for neste 
kommunestyreperiode er vedtatt. Om det går som vår programkomité foreslår, vil innføring av 
leksefri skole i Sunndal bli en viktig sak for Sunndal Arbeiderparti i de kommende årene.» 

 

VOTERING: 

Forslaget til vedtak i interpellasjonen fra Erling Outzen ble vedtatt med 13 mot 8 stemmer (23 
voterende). 

 
 

Vedtak: 

Sunndal kommunestyre oppfordrar skolane i Sunndal kommune til å sette i gang forsøk med 
leksefri skole. 
 

 

 

Rett utskrift 07.11.2018: 

 

Brit Helene Resell 

Utvalgssekretær 
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