Rinnebäcksskolans läxpolicy fastställd 2017-09-26

Läxor är en omdiskuterad aktivitet i skolans värld. På Rinnebäcksskolan har vi valt att ha kvar läxor som
en del av vår verksamhet. Vi har tagit fram en läxpolicy utifrån den forskning som finns i ämnet av bl.a
Ingrid Westlund, docent i pedagogik, samt utifrån vår beprövade erfarenhet.
Syftet med läxor är att ge eleverna ytterligare tillfällen att träna upp sina färdigheter och kunskaper kring
ett specifikt område men, det kan också vara att ge eleven förförståelse inför ett arbetsområde. Det ger
också er som vårdnadshavare möjlighet till insyn i era barns kunskapsutveckling.
En läxa ska vara
- Känd för eleven.
- Väl avgränsad och eleven ska kunna göra den själv utan en vuxens hjälp, undantag från detta kan vara
att den vuxne ger förutsättningar för läxan i hemmet samt deltar som samtalspartner eller lyssnare.
En läxa kan exempelvis vara
- "Flippar" d.v.s film/bildspel som ska ge eleven en förförståelse av vad man ska göra på nästkommande
lektion.
- Färdighetsträning d.v.s uppgifter som elever förstår, men behöver träna mera på. Det kan också vara
lästräning för att träna upp ökad läsförståelse och läsflyt.
Tid
- Läxans tid ska normalt sätt inte behöva ta mer tid än 30-40 min/vardag.
Uppföljning
Läxor ska alltid följas upp och någon form av feedback ska ges till eleven. Undantag är färdighetsträning,
som inte är alltid behöver vara nödvändig att följa upp.
Information om läxor
Skrivs övergripande på klassens blogg, med datum och vilket ämne läxan gäller, det ska också markeras
under Alternativ/Kategorier/läxa, då hittar man den under fliken ”Läxor”. Detaljerad information om läxan
finns i Showbie. Eleven ska veta hur läxan ska redovisas ex om den ska lämnas in i Showbie eller om
den är muntlig. De pedagogiska planeringarna kommer under hösten 2017 läggas ut på respektive
klassblogg.
Lov och ledighet
Under lov och ledigheter ges inte läxor, undantag kan vara kreativa och skapande uppgifter som upplevs
som roliga av eleverna, dessa är dock inte obligatoriska.
Skolans läxpolicy är framtagen utifrån beprövad erfarenhet samt med Ingrid Westlund, docent i
pedagogik, forskning kring läxor. Läxpolicyn har också varit på remiss hos Skolrådet vid ett par tillfällen.
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