Lektier
Formål:
At skabe en fælles forståelse for hvad lektier er, hvorfor lektier gives, samt sikre en tydelig
ansvarsfordeling.
Lektier er en træningsopgave for den enkelte elev (”øvelse gør mester”) og skal give
anledning til etablering af gode studievaner og refleksion over egen læring. Lektien baseres
på stof gennemgået i undervisningstiden, således at eleven som udgangspunkt vil kunne
løse opgaven på egen hånd.
Mål:
Alle elever skal blive så dygtige, de kan. På Hashøjskolen gives der lektier for, når læreren
vurderer, at eleverne kan profitere og lære af lektierne.
Skolens ansvar:
 Det er lærerens ansvar at sikre, at eleven har viden om læringsmålet for lektien,
hvilken lektie der er givet, hvilken deadline der er for lektien, og hvilken feedback
eleven kan forvente.
 Lektier angives i Lektiebogen på ForældreIntra/Meebook. Herved sikres, at
forældre og elever nemt kunne holde sig orienteret om elevens lektier uanset om
eleven er syg, holder fri eller har anden form for fravær.
Forældrenes ansvar:
Forældres involvering i børnenes skoledag er en vigtig faktor i børnenes læring. Vi
opfordrer derfor forældrene til:
 At påtage sig ansvaret for, at børnene læser ca. 20 min hjemme hver dag
 Spørge ind til skoledagen (”hvad har du lært i dag?”/”hvad er dit læringsmål i
matematik?”) og holde sig ajour med, hvad der arbejdes med i skolen via årsplaner
og læringsmål.
 Tale med deres børn om, at de skal udnytte tiden i timerne – såvel almindelige
timer som Faglig Fordybelse (FF) – så eleverne får lavet det, der skal til, for at de
kan blive så dygtige som de kan.
 At støtte barnet i arbejdet med lektierne og sikre, at deres barn laver de givne lektier
 At sikre, at barnet følger med og er up-to-date med undervisningen, såfremt barnet
holder fri fra skolen uden for skoleferierne. Det betyder, at skolen forventer, at
forældrene retter henvendelse til lærerne og får besked om, hvad der skal
gennemgås hjemme, og hvilke lektier eleven skal have lavet.
Elevens ansvar:
 At kende deres aktuelle læringsmål
 Det er elevens ansvar at lave lektierne.
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