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\J:tset-vang er urettferdig 

Lekser ble innført den gangen man bare gikk på 
skole en dag i uken og måtte jobbe hjemme for å 
lære alt som trengs. Sånn er det ikke lenger. 

I dagens skole er det de med best forutsetninger 
som klarer seg best. Skolen er laget av og 
for utdanningsbarna. Dette gjør at karakterer 
går i arv, og at skolen bidrar til å forsterke de 
sosiale forskjellene i samfunnet. Elever med 
høyt utdannede foreldre får i snitt en karakter 
bedre i alle fag enn sine klassekamerater. En av 
hovedårsakene til dette er lekser. 

Lekser flytter ansvaret for læring fra skolen, 
der alle har samme muligheter for hjelp og 
oppfølging, til hjemmet der vi er avhengige av 
foreldrene våre for å få hjelp dersom vi sliter. 
Noen få tjener på lekser. For de aller fleste har 
lekser ingen eller liten effekt. 

Rød Ungdom ønsker en skole 
for alle, med reell tilpasset 
opplæring for alle. Vi vil fjerne 
leksene, øke antall lærere og 
innføre mer praksis i skolen. 
Gjennom tillit til læreren og 
eleven vil vi skape en skole 
som er bygget på læring, ikke 
på overdreven 
teori og testing. 
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Det å være motivert er det som gjør at du lærer 
best. Når skoler gjøres leksefri er det nettopp økt 
motivasjon og trivsel som gir bedre resultater. 
Derfor ser vi at de skolene som har gjennomført 
forsøk med leksefri skole får bedre resultater enn 
tidligere. 

Økt trivsel på 
Digermulen skole. Lofoten 
Digermulen skole har vært leksefri i 13 år. Elevene 
der gjør det bedre enn landssnittet, fylkessnittet 
og snittet for Vågan kommune. Dette skyldes i 
stor grad økt trivsel på skolen. I tillegg opplever 
de at foreldrene ble mer engasjert i elevenes 
skolegang enn de var tidligere. 

~edre karakterer på 
Tønder Gymnas. Danmark 

Tønder Gymnasium er inne i sitt fjerde år 
som leksefri skole. Etter at de fjernet leksene 
har karaktersnittet økt med over 1,1 karakter 
og antall elever som dropper ut har gått ned 
med 15%. De har i tillegg opplevd en dobling 
i anta ll elever som søker seg til skolen. 

Mindre fravær på 
Chp. West. Danmark 
Cph West har hatt leksefri skole i rundt et 
år og har allerede merket en klar forbedring 
i trivselen blandt sine elever. De har, som 
Tønder Gymnasium, opplevd at antall elever 
som dropper ut har gått ned med 15%. I 
tillegg har fraværet gått ned med 10%. 
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~li med i Rød Vngdom 
Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til 
Rødt. Vi mener de rikeste og toppolitikerne har 
for mye makt, og vi vil gjøre noe med det. Vi 
vil bytte ut pengestyre med folkestyre. I Norge 
har Rød Ungdom vært avgjørende for å få gratis 
skolebøker, bedre jenters selvtillit gjennom 
Bøllekurs og å anerkjenne Palestina. Forandring 
er ikke en tilskuersport. Det er flott om du er enig 
med oss, men forandring er bare mulig dersom 
mange går sammen og gjør noe aktivt. Derfor er 
det viktig at du blir med i Rød Ungdom. 

Del er på lide å velge side. Del er 
på lide al du melder deg inn i Rød 
Vngdom. 

Send SMS "RV 50 + navnet djU" bl 2434 
for å bU med. (Koster 50.-) 

rødungdom.no 
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