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Leksehjelp
Kommunestyret i Asker hadde 4.september temaet «leksehjelp» på dagsorden.
Pensjonistpartiet har i sitt program gjennom mange år lagt vekt på å følge opp våre
borgere «fra vugge til grav». Partiets syn på denne spesielle saken er at en god
pedagogisk barnehage gir grunnlaget for en læreprosess som de kan ta med seg i
videre skolegang.
Barnehagen er en viktig arena for barns språkutvikling og for utvikling av sosial og
kulturell kompetanse som gir en god start i livet. Barns læring foregår i det daglige
samspillet med andre mennesker og miljøer og er sammenvevd med lek. Dermed blir
barnehagen også en ypperlig arena for integrering av barn fra andre kulturer. I denne
fasen det viktig med pedagogisk veiledning fra voksne personer.
En god overgang fra barnehagen til første klasse, med god hjelp av SFO, er viktig i
seg selv og kan være bestemmende for barnets utvikling og selvbilde i sin fremtidige
skolegang.
Det er helt grunnleggende at motivasjonen for å lære blir ivaretatt når elevene
fortsetter i barneskolen. Derfor mener Pensjonistpartiet at leksehjelpsressursene
må settes inn i undervisningen allerede på de laveste trinnene slik at lærere og
assistenter med pedagogisk utdanning kan veilede og løfte frem den enkelte elev.
Selvsagt må det «påfyll til» med voksen leksehjelp dersom det viser seg at det er
behov for det gjennom hele skolegangen fram til videregående skole.
Motivasjon er fremdeles en viktig faktor for god læring kan vi være enige om.
Pensjonistpartiet har ikke noe sterkt syn på om voksen leksehjelp må ha
pedagogisk utdannelse. Det er skoleledelsen selv den beste til å avgjøre.
Partiet vil likevel minne om at i Asker bor det mange velutdannede pensjonister som
allerede bidrar i Frivillighetsarbeidet i kommunen. I dag stiller mange av
Pensjonistpartiets velgere i Asker opp på frivillig basis for å hjelpe barnebarn etter
skoletid både med voksenstøtte og leksehjelp mens foreldrene sitter i hjemreisekø på
E-18. I de mange Seniorsentrene har det i lang tid vært frivillig PC-hjelp og annen
hjelp til de som trenger det. Mange av disse frivillige har utdanning på øverste nivå
og bør kunne bidra med kunnskap til barn.
Dessverre passer ikke skolen for alle. Disse må få hjelp til å hente seg inn faglig,
tette kunnskapshull, styrke læringsmotivasjonen og få et best mulig utgangspunkt til
å fullføre videregående skole ved å gi dem mulighet til å ta et ekstra skoleår på
ungdomskolen. Til orientering velger nesten 50 prosent av 16-åringene i Danmark å
ta et slikt ekstra skoleår.
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