
 

 

Moss kommune – leksefri fra skoleåret 2022/2023 
Alle skolene i Moss er leksefrie fra skolestart i august 2022. Det betyr at elevene ikke blir 
pålagt å gjøre lekser etter skoletid. Lærerne kommer ikke til å oppfordre til, gi eller sjekke 
lekser.  

Samtidig er vi som kommune tydelig på at alle former for lesing er viktig for barns utvikling. 
Forskning viser at lesing, uansett form, kan ha positiv påvirkning for barn og unges utvikling. 
Vi oppfordrer derfor alle foresatte å legge til rette for at elever leser hjemme hele året. Det 
kan være å lese bøker/tidsskrifter/tegneserier, høre på lydbok eller bli lest for. 

For at elevene skal bli den beste utgaven av seg selv og nå sitt potensiale, må vi jobbe aktivt 
sammen om å skape gode relasjoner mellom lærer-elev, elev-elev, lærer-foresatte, foresatte 
– elever, slik at vi kan sikre god læring, både sosialt og faglig, for alle elevene. 

For å sikre at dere som foreldre har oversikt over elevens utvikling og for at dere skal kunne 
bygge opp under læringen som skjer på skolen, skal vi fortsatt jobbe for god og tett dialog 
med dere. Skolen skal ha gode ukebrev som informerer om hva elevene gjør på skolen, og av 
og til vil de kunne ha med seg skolearbeid hjem for å vise frem. 

Ønsker du å vite mer om hva leksefri skole innebærer i Moss, kan du se denne 
informasjonsfilmen: Moss kommune leksefri - hva betyr det? 

(Filmen kan stoppes når som helst, og den kan spilles om og om igjen. Det er mye 
informasjon på 5 minutter).  

Vi skal evaluere endringen med leksefri, både gjennom brukerundersøkelser, 
ansatteundersøkelser og evaluering av elevenes trivsel og mestring i fag (elevundersøkelsen, 
kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen). 

Dersom du/dere har spørsmål i forbindelse med leksefri skole, kan du bruke lenken eller 
scanne QR-koden under. Spørsmålene fra dere vil svares ut i foreldremøter til høsten. 

 

Lenke til forms: Trykk her for å svare på formsen eller bruk QR koden:  

 

Vi ønsker alle elever og foresatte en riktig god sommer���� 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fakademiet-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2F22boroyv_akademiet_no%2FEQa2lFgIjMZIg0H2g1bCf5sB5HaXfCFEoQLbGtkQKtJL0Q%3Fe%3DQg6jmn&data=05%7C01%7Cbeate.schrader.bordal%40mosseskolen.no%7Cca08b6e73ad54745b5b908da48865b33%7C404523f622514c72921410135b56aabc%7C0%7C0%7C637902039128669050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZCqb8BiLYvA2KrjXStXz1Kj%2FNjsPimQmubJsSLC2phY%3D&reserved=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9iNFQFEickySFBATW1aqvI6cuMVR9d5Oi0yJwZiUYuVUQ0RQMzJNM0I0Nk03SDdCWlVGM0NVRzJCQy4u

