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Informasjon om Bjørgvin Montessoriskole 2017/2018 
 
Bjørgvin Montessoriskole ble 5.mai 2009 godkjent av Utdanningsdirektoratet for 150 elever.  
 
Eierstruktur: 
Bjørgvin Montessoriskole er organisert som en forening, og har som formål å drive grunnskole 
med Maria Montessoris pedagogikk som fundament. Medlemmer i foreningen er alle som er 
foreldre/foresatte for barn ved skolen. Medlemmene utgjør skolens foreldreråd.  
Medlemskontingent til foreningen er frivillig. Foreningens vedtekter inneholder informasjon om 
årsmøte, styrevalg osv. Årsmøtet holdes årlig i juni og der velges styret. På årsmøtet har hver 
forelder en stemme pr elev på skolen. Eneforsørgere har to stemmer pr elev. 
 
Læreplanen: 
Norsk Montessoriforbund har utarbeidet en egen Montessorilæreplan som er godkjent av 
Kunnskapsdepartementet. Denne planen som ligger tett opp til Kunnskapsløftet er vi forpliktet 
til å følge.  
 
Foreldreråd: 
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Bjørgvin Montessoriskole utgjør foreldrerådet.  Dette 
er i tråd med Privatskoleloven § 5-4.  Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene 
og medvirke til at elever og foreldre aktivt deltar i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø. 
Det skal også arbeides for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for 
trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
Foreldrerådet kan velge et arbeidsutvalg (FAU). 
 
Bergen og Hordaland Montessoriforening: 
I tillegg til vår forening som driver skolen, finnes det også en forening som heter Bergen og 
Hordaland Montessoriforening. Denne foreningen har som formål å fremme 
montessoripedagogikken i hele fylket og har både faglige og sosiale arrangementer. 
 
Norsk Montessoriforbund 
Bjørgvin Montessoriskole er medlem av Norsk Montessoriforbund. Du kan få mer informasjon 
om montessoripedagogikken på deres hjemmesider www.montessorinorge.no. 
 
Økonomi/Skolepenger: 
Skolen får statstøtte pr elev, p.t. 85 % av de satsene som blir vedtatt i statsbudsjettet fra år til 
år. Skolepenger (foreldrebetaling) kan utgjøre inntil 15 % av den totale statsstøtten, slik at vi 
maksimalt kan ha like store inntekter som den offentlige skole. For 2016/2017 vil dette være kr 
1600.- pr mnd i egenandel, som inkluderer heldagsskole. I tillegg vil skolelunsj utgjøre  
kr 400 pr mnd., altså til sammen kr. 2000 i skolepenger. Det gis søskenmoderasjon (25 % for nr 
2. 50 % for nr 3, 4, 5 osv). Egenandelen kan bli justert årlig. Andelen betales i 11 måneder 
(august-juni). Skolen har også en friplass (søknadsskjema ligger på skolens web-side). 
Skolefritidsordning (SFO) koster pr i dag kr 1000.- pr måned. 
 
Friplass: 
Skolen har to friplasser hvert skoleår.  
Egenandel på kr 1600, pr mnd vil bli dekket av skolen, men skolelunsj på kr 400, pr mnd og 
eventuell SFO på kr 1000, dekkes av foreldre. Søknadsfrist 1. mars. 
 
Skolehelsetjeneste: 
Helsesøster er på skolen hver torsdag formiddag, kl 0800 – 1130 på SFO rommet i 1. etasje. 
Se eget skriv for mer info. 
 
Søknadsfrist og opptak av nye elever: 
Skolen har et eget opptaksreglement. Søknadsfrist for opptak for neste skoleår er 1.november.  
 
 



   

 

Oppsigelse av skoleplass: 
Det foreligger en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 – tre – måneders varsel regnet fra den 1. i 
påfølgende måned.  
 
Oppsigelse av skolefritidsordning (SFO): 
Oppsigelse må skje skriftlig med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. 
Ved oppsigelse etter 1. april, må det betales til og med juni måned.  
 
Lærere og kompetanse: 
Skolen ledes av rektor, som også er daglig leder. Hver elevgruppe ledes av en gruppeleder. 
De fleste lærerne ved skolen har i tillegg til ordinær undervisningskompetanse på trinnene de 
underviser, også Montessoriutdanning. Bjørgvin Montessoriskole har som målsetting at alle 
som er ansatt i pedagogiske stillinger skal ha tilfredsstillende montessoriutdanning, eller være i 
et utdanningsløp. 
 
Styret og ledelse: 
 
Skolens styre:  
Berit Tesaker (styreleder) 
Randi Galtung Døsvig (styremedlem) 
Fungsai G Ottemöller (styremedlem) 
Heike Eichele (styremedlem) 
Vidar Remi Jensen (varamedlem) 
 
Skolens rektor:  
Astrid Størdal 
 
De ansattes representant:  
Astrid G Enger 



 
OBSERVASJON 
 
Vi ønsker deg velkommen til observasjon i grunnskolen! 
Det er store forskjeller mellom Montessoripedagogikk i barnehage og grunnskole. 
Det er fordi evnene og behovene til barna forandrer seg. Det vi har 
felles med barnehagen er hovedmålsettingen: 
 
Å hjelpe: 
 livet i sin helhetlige utvikling 
 barnet mot selvstendighet og samtidig utvikle evnen til å se seg selv i en større 
 sammenheng 
 å skape balanse mellom frihet og ansvar 

 
De som ønsker å observere elevene i arbeid kan ta kontakt med en av 
gruppelederne. Av hensyn til hver enkelt elev og for at foreldre og andre interesserte 
skal få oppleve en så realistisk læringssituasjon som mulig, har vi satt opp noen 
punkter vi ønsker at dere tar hensyn til ved en observasjon: 

 
 Barna er i arbeid, ikke på utstilling. Bruk lav stemme og respekter deres arbeid. 

 
 De fleste barna har bare gått på Montessoriskole. For dem er dette det 

”normale”. 
 

 Gå inn i klasserommet til avtalt tid og sett deg på en av voksenstolene 
 
 Slå mobilen av eller sett den på lydløs før du går inn i klasserommet 

 
 Ikke notér eller bruk tiden til andre personlige gjøremål 

 
 Ikke gå rundt i klasserommet og se i hyller eller elevskap. Dette kan gjøres i 

tilsynstiden eller på en ”åpen time” som foregår omtrent en gang i måneden 
 
 Ikke ta direkte kontakt med elevene eller still spørsmål angående arbeid 

 
 Dersom en av elevene tar kontakt, svarer du kort på spørsmålet og fortsetter 

med observasjonen 
 
 Når observasjonstiden er over, ta kontakt med en lærer som vil følge deg ut 

og svare på eventuelle spørsmål knyttet til din observasjon 
 
 
Takk for at dere tar hensyn til disse punktene! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Astrid Størdal 
Rektor 



 
 
Da barna stort sett ikke har lekser på en montessoriskole, spør mange foreldre hva de 
kan hjelpe til med hjemme. Lekser kan forekomme ved for eksempel ferie eller annet 
behov for fri midt i skoleåret. Dersom barnet i en periode ikke jobber nok på skolen, 
kan også lekser være nødvendig. Likevel er det til stor hjelp for oss lærere at barna 
blir vant til å arbeide hjemme i tillegg til den innsatsen de gjør på skolen. Nedenfor 
finner dere noen forslag til hva man kan gjøre for å bidra til den faglige utviklingen. 
Dette kan være kvalitetstid med barna og ikke en plikt som ofte lekser kan oppleves. 
 

- Lese høyt for barnet 
- La barnet lese høyt for de voksne 
- Lese avisen sammen og diskutere/reflektere 
- Lage mat sammen 
- Følge en oppskrift og legge vekt på måleenheter 
- Planlegge og lage en ukemeny over middager 
- Snakke rundt ernæring og sunn mat 
- Snakke rundt hygiene 
- Skrive en handleliste 
- Lære barnet å kildesortere plast, glass og papir etc. 
- Sjekke hva man trenger å handle inn før man setter opp listen 
- Gå i butikken å handle matvarer 
- Diskutere priser ut fra kvittering og totalbeløp 
- Sette opp et matbudsjett 
- Lage en fest sammen 
- Lage et enkelt regnskap i Excel 
- Planlegge en ferietur – sjekke steder og priser på Internet 
- Ta gjerne i bruk kartbok – snakk rundt målestokk 
- Gjøre husarbeid og hagearbeid sammen 
- Lære barnet hvordan man bruker oppvaskmaskinen, vaskemaskinen og 

annet elektrisk utstyr 
- Vaske ditt eget tøy, heng det på tørk og brett det sammen 
- Lære forskjellen på ulike rengjøringsmidler 
- Spille et spill sammen 
- Lytte på lydbøker hjemme eller i bilen 
- Gå på biblioteket sammen 
- Lese en faktabok om noe du er interessert i 
- Gå i svømmehall, skøytehall osv. 
- Gå på kino og diskuter filmen etterpå. Lag en filmomtale og les den for 

klassen 
- Lære å spille et musikkinstrument 
- Lære en ny sang 
- Lytte til musikk 
- Skrive en omtale av en bok du har lest og del den med klassen 
- Skrive et brev til en venn 
- Øve på de forskjellige programmene på datamaskinen  
- Øve på skrivehastighet og det å kunne bruke mer enn en finger på 

tastaturet 
- Lære seg klokken og tidstabeller 

 

 
 
Bjørgvin Montessoriskole 1.-7. klasse 
 
FORSLAG TIL ARBEID HJEMME 
 



 
 
 
 
 
 
MELDING OM FRAVÆR 
 
Da alle elever har rett og plikt til grunnskoleopplæring, forventer vi at foreldre melder 
fra om fravær. Både korte og lengre fravær skal meldes til skolen. Dette er fordi vi er 
pålagt å føre fraværsprotokoller, men også fordi lærerne må planlegge eller ta igjen 
presentasjoner og annen undervisning når barnet er tilbake på skolen. 
 
Det beste er å melde fra til skolen via sms, dersom man har glemt å gi beskjed i 
forveien. Lærerne sjekker ikke alltid e-posten før de går inn i klasserommet om 
morgenen og får dermed ikke beskjed om fravær før rundt lunsjtider.  
 
Ved lengre sykefravær må lærerne få beskjed via en e-post.  
 
Hvis fraværet gjelder ferie eller behov for fridager i andre sammenhenger, søkes det 
gjennom et skjema som ligger på skolens web-side.  
 
Det er foreldrenes ansvar å gi barna den nødvendige opplæringen ved fravær ut 
over skolens feriedager. Dette er viktig å presisere, da elevene vil miste en god del 
undervisningstimer i løpet av en uke.   
 
Dersom fraværet overstiger 15 - 20 dager, er skolen pålagt å sende 
bekymringsmelding til foreldre eller ta det opp på en foreldresamtale. Om fraværet 
fortsetter, må man legge frem dokumentasjon fra lege angående høyt sykefravær.  
Hvis man ikke kan fremvise dette er skolen pålagt å sende bekymringsmelding til 
Skolehelsetjenesten og videre derfra til Barneverntjenesten. Det er myndighetene 
som pålegger alle norske skoler om å følge disse retningslinjene.   
 
 

 



 
 
TRIVSEL ER ET FELLESANSVAR 
 
Hver dag samles det en stor gruppe mennesker, små og store barn, ansatte og 
foresatte, rundt vår skole. Hver av disse har sin del av ansvaret for at alle skal kunne 
trives og være en del av fellesskapet. Trivselen ved skolen skapes både gjennom 
trygghet og gjennom læring.  
 
 
For å kunne gi og oppleve trygghet ved skolen vår, sørger vi for at barna lærer å: 
 
 utfordre seg selv på spennende, men trygge måter 
 leke fredelige leker som er morsomme for alle 
 alltid ta hensyn til de som er mindre eller svakere 
 oppmuntre hverandre i arbeid og lek 
 løse konflikter på en fredelig måte 
 være villige til å se flere sider av en sak 
 lytte aktivt til de voksnes instruksjoner 
 
 
 
Vi vil også at alle ved skolen skal kunne lære. Vi sørger for det ved å: 
 
 ta vare på alt materiell, klasserommene og utemiljøet vårt 
 bruke vår tid på skolen til å lære nye ting og øve på ferdigheter 
 hjelpe andre barn til å lære nye ting 
 være rolig inne 
 respektere andres arbeid og saker 
 lytte aktivt til presentasjoner 
 komme forberedt til å lære 
 utfordre seg selv og aldri gi opp 
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Bjørgvin Montessoriskole 

 
Trivselsregler 
 
På Bjørgvin Montessoriskole vil vi at alle, barn og voksne, skal ha det trygt og godt. Vi mener 
at alle har visse rettigheter: 
 

- Rett til trygghet 
- Rett til respekt 
- Rett til å bli hørt 
- Rett til å lære 
- Rett til å delta 
 
 

For å oppnå disse rettighetene må alle følge noen trivselsregler. Disse reglene er: 
 

1. Møt alltid frem til avtalt tid. Ta med melding dersom du har vært borte fra skolen, 
eller kommer for sent. 

2. Beveg deg rolig i klasserom, gang og trapper. 
3. De som arbeider, må få ro til å konsentrere seg uten å bli forstyrret. 
4. Vis at du har respekt for læreren ved å lytte til beskjeder. 
5. Vis at du kan lytte til andre slik du selv ønsker å bli lyttet til. 
6. Vis respekt for skolens materiell og utstyr, og andre sine ting. Dersom du ødelegger 

noe bevisst, må du og foreldrene dine erstatte dette. 
7. Vis at du bryr deg om hvordan de andre elevene har det. Alle har medansvar for 

at andre skal trives. 
8. Vold, trusler om vold, truende eller krenkende språk eller atferd er ikke tillatt. 
9. Vis at du ønsker å løse konflikter på en konstruktiv måte.  
10. Ta kontakt med en voksen dersom du oppdager at andre blir ertet gjentatte 

ganger. Da hjelper du både den som erter og den som blir ertet. 
11. Alle elever må oppholde seg ute i ”utetiden” dersom ikke annen tillatelse er gitt fra 

lærer. 
12. Elevene må kun forlate skolens område med tillatelse fra lærer. 
13. Alle hjelper til med å holde skolen ren og ryddig både ute og inne. 
14. Elever skal overholde skolens totalforbud mot å nyte tobakk, alkohol eller andre 

rusmidler 
15. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område. 
16. Alle følger skolens regler knyttet til teknologisk utstyr som smarttelefoner, lesebrett, 

bruk av skolens nettverk, strømmetjenester osv.  
 
Hovedansvaret for barnas oppdragelse ligger hos foreldrene, men skolen skal sammen med 
foreldrene forberede elevene på en fremtidig rolle som ansvarlige samfunnsborgere, 
arbeidstakere og foreldre. Sammen med oppdragelsen i hjemmet skal undervisningen på 
skolen være et element i den helhetlige oppdragelsen. Det er viktig at elevene lærer at alt vi 
sier og gjør får konsekvenser for oss selv og andre rundt oss. Hvis vi ikke følger trivselsreglene, 
vil det få negative konsekvenser for miljøet og barna kan oppleve utrygghet og mistrivsel. Hvis 
vi derimot følger trivselsreglene, får vi en trygg og trivelig skole hvor alle kan lære i et positivt 
miljø.  
 
Selv om både elever og lærere har et felles ansvar, er det de voksne som har hovedansvaret 
for å ivareta et godt faglig og sosialt miljø. Negativ atferd må tas på alvor, enten det gjelder 
mellommenneskelige forhold eller hærverk på skolens utstyr. Ii første omgang er det viktig å 
avklare situasjonen med de involverte. Dersom ikke det hjelper, vil det være nødvendig med 
ytterligere tiltak og møte med foreldre.  
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Tiltak ved brudd på trivselsreglene: 
 
Ved brudd på skolens trivselsregler kan det være nødvendig å benytte følgende 
reaksjonsformer: 

- Samtale mellom elev og lærer 
- Samtale med rektor 
- Elevens frihet kan innskrenkes, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av 

arbeid og aktivitet, valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan, valg av 
arbeidskamerater eller utelukkelse på deltakelse av turer og utflukter.  

- Melding til hjemmet eller møte mellom elev, foresatte og lærer 
- Eleven vises bort fra timen eller uteområdet 
- Elever på 1.-7. trinn kan vises bort fra skolen for enkelttimer eller for resten 

av dagen. Foresatte kontaktes av skolen før utvisning.  
- Elever på 8.-10. trinn kan vises bort fra skolen inntil tre dager.  

 
I konfliktsituasjoner må det alltid vurderes å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak før det blir 
gjort vedtak om bortvisning. Eleven må alltid få en mulighet til å uttale seg til rektor før 
bortvisning.  
 
Læreren rådfører seg med rektor som tar beslutning om utvisning fra timen eller resten av 
dagen. For elever fra 1.-7. trinn må daglig leder varsle foreldrene før eventuell utvisning resten 
av dagen.  
 
Skolearbeid som eleven ikke får gjort på grunn av uro, bråk eller lignende må gjøres hjemme 
etter avtale med lærer.  
 
Ved vedtak om utvisning gjelder regler i forvaltningslovens kap. IV – VI. Statens 
utdanningskontor i Hordaland er klageinstans. 
 



Konflikthåndtering og handlingsplan mot mobbing 
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Av opplæringsloven §9a-3 fremgår det at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å 
fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial 
tilhørighet. Klageinstans er i første omgang rektor. Om du ikke er fornøyd med svaret eller ikke 
får svar fra skolen, kan du klage til Fylkesmannen ut fra opplæringsloven §9a-3,3 ledd. 

Definisjon på mobbing: 
En person blir mobbet eller plaget dersom han eller hun gjentatte ganger og over tid blir 
utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobbing kan være både fysiske 
overgrep og utestenging fra andre klassekamerater. Det kan også foregå mer subtilt 
gjennom verbal mobbing eller usynliggjøring av elever.  Å erte noen trenger ikke være 
mobbing, men er det når den gjentas i en ondsinnet form. I begrepet mobbing ligger også at 
det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. 
 
I et levende og mangfoldig miljø som en skole er, er det verken mulig eller ønskelig å unngå 
konflikter og uenigheter. Den moralske opplæringen foregår i løpet av hele grunnskolen og 
det er ikke til å unngå at enkelte til tider vil oppleve ubetenksomhet oppførsel fra andre 
elever.  Vi må alle lære å omgås på en hensiktsmessig måte med gjensidig respekt.  Det betyr 
at elevene må ha respekt for andre selv om man ikke er bestevenner med alle.  
 
Det viktigste er å kunne løse konflikter rask og på lavest mulig nivå. Da er vi avhengig av at 
eleven selv eller foreldre gir beskjed til oss lærere.  
 
Noen ganger kan det oppstå uenigheter som varer over lengre tid eller som er av så stort 
omfang at dette ikke kan løses med de ordinære kommunikasjonsmidlene. For disse 
situasjonene har vi utviklet en konflikthåndteringsplan, som må følges av alle involverte. 
 
 
Bjørgvin Montessoriskoles mål 
 
Skolen har et mål om ”nulltoleranse” for mobbing. 
 
 
Skolen jobber først og fremst mot mobbing ved å: 
 

1. Forebygge mobbing gjennom hele skoleåret 
2. Avdekke mobbing så raskt som mulig 
3. Følge opp ”mobbere” og ”mobbeofre” 
4. Samarbeide tett med foresatte i prosessen 

 
 
1. Hvordan forebygger vi mobbing i skolehverdagen: 

 
 Elevene er aktivt med i forebygging av mobbing 
 Skolens Trivselsregler repeteres med jevne mellomrom og ved behov 
 Klasseregler lages i gruppene, der mobbing inngår som tema 
 Dialog om ”hvordan skape et godt miljø” gjennomføres årlig og ved behov 
 Overgangssituasjoner blir fulgt tett opp (lunsjtid, utetid, gym etc.) 
 Hjelper til med igangsetting av leker i utetiden dersom dette trengs 
 Felles aktiviteter skapes, slik at alle elevene involveres (utflukter, talentshow etc.) 

 

 
KONFLIKTHÅNDTERING OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 
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 Utflukter og turer arrangeres for at elevene kan bli bedre kjent med hverandre 
 Skaper ulike gruppesammensetninger i klasserommet for å bli kjent med flest mulig  
 Fordeler grupper på tvers av trinnene, som for eksempel lunsjgrupper, 

bursdagsgrupper etc. 
 Lærerne observerer om enkelte barn trenger spesiell oppfølging eller hjelp 
 Lærerne observerer kommunikasjon, holdninger og atferd mellom barna 
 Lærerne informerer alle ansatte om elever som har spesielle behov 
 Utvikler elevenes mellommenneskelige forståelse gjennom programmet ”Steg for 

Steg”. 
 
 
2. Hvordan avdekker vi mobbing så raskt som mulig: 

 Lærerne får opplæring i å bli en god konfliktløser  
 Lærerne skal lytte til elever som kommer for å fortelle om problemer eller konflikter 
 Man må ta all ”småerting” på alvor, slik at man kan hindre videre utvikling  
 Ta konflikter på alvor ved å bruke tid på å snakke med de som er involvert 
 Ta foreldre som gir beskjed om erting eller mobbing på alvor 
 
 

3. Hvordan følger vi opp mobbere og mobbeofre: 
 Samtale mellom lærer og elev ved negativ atferd, konflikter eller mobbing 
 Melding til hjemmet dersom ovennevnte dialog ikke fører frem til et positivt resultat 
 Møte mellom elev, foresatte og lærer – tiltak settes inn (se vedlegg ”Be om tiltak”) 
 Møte med alle som har barn som er involvert i mobbingen 
 Eleven vises bort fra skolen resten av dagen, dersom mobbingen fortsetter  
 Elevrådet er aktivt med i arbeidet dersom mobbing er en realitet 

 
 
4. Hvordan samarbeider vi med foresatte: 

 Repetere betydningen av ”nulltoleranse” for mobbing og ”Trivselsreglene” 
 Elevmiljøet er en sak på foreldremøtene og foreldresamtalene 
 Lærer informerer foreldre om uheldige situasjoner den enkelte elev er en del av 
 Forventer at foreldre skal være inkluderende i forhold til alle barn på skolen 
 Forventer at foreldre skal ha forståelse for at andres barn også kan ha spesielle 

behov og trenger ekstra oppfølging med hensyn til atferd og kommunikasjon 
 



Til rektor 
v/Bjørgvin Montessoriskole 
Postboks 2501  
5823 Bergen 
 
 
 
Tiltak for et bedre psykososialt miljø  

Bakgrunn for hvorfor jeg ber om tiltak 

Hva har skjedd? 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

Hvis du har forslag til hvordan skolemiljøet kan bli bedre for barnet ditt, skriver du hva du 
mener skolen bør gjøre. Du kan også skrive om tiltakene bør gjelde for en enkelt elev eller for 
en gruppe elever.  

 

 

 

Jeg ber skolen treffe et enkeltvedtak så snart som mulig.  

 
Hva sier loven? 

Opplæringsloven § 9a-1 gir alle elever en individuell rett til et godt psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal sørge for at det psykososiale miljøet fører til at 
eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven  

§ 9a-3 første ledd.  

Elevens egen oppfatning av det psykososiale miljøet avgjør om elevens rett er oppfylt eller 
ikke. Skolen har plikt til å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Rektor har ansvaret 
for den daglige oppfølgingen av dette.  

 

Dato 

Med vennlig hilsen 

 



Til rektor  
v/ Bjørgvin Montessoriskole 
 
 
 
 
 
 

Klage på Bjørgvin Montessoriskoles vedtak om psykososialt miljø 

Bakgrunn for klagen 
Hvorfor klager du? Fyll inn årsaken eller hva som har skjedd. Under er noen eksempler. Husk at 
om tiltakene ikke har fungert, etter å ha vært prøvd ut, skal du ikke klage, men be om nye 
tiltak. 

□ Skolen har ikke truffet et enkeltvedtak selv om jeg har bedt om det. 

□ Jeg er ikke fornøyd med de tiltakene skolen vil sette i gang. 

□ Skolen gjennomfører ikke tiltakene. 

□ Andre årsaker. 
 

Jeg/vi er ikke fornøyd med skolens tiltak fordi 
 

 

 

Hvilke tiltak mener du vil hjelpe?  
Hvis du har forslag til andre tiltak som vil hjelpe, kan du beskrive dem her. Vær konkret! Du 
trenger ikke foreslå noe. Den personen som behandler klagen, må lytte til det du ber om.  

Jeg/vi mener skolen bør  

 

 

Hva sier loven?  
Opplæringsloven § 9a-1 gir alle elever en individuell rett til et godt psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal sørge for at det psykososiale miljøet fører til at 
eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven  

§ 9a-3 første ledd.  

Når skolen skal vurdere om elevens rett er oppfylt eller ikke, er det elevens egen oppfatning 
av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Skolen har plikt til å oppfylle elevens rett til et 
godt psykososialt miljø. Rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av dette.  

 

Dato 

Med vennlig hilsen   

Kopi til Fylkesmannen i ditt fylke.  
Kontaktinformasjon finner du på www.fylkesmannen.no  

 



Informasjon om skolehelsetjenesten ved 
Bjørgvin Montessoriskole 

 
Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og 
miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade. 

 
Foresatte, lærere og rådgiver er viktige samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med, og kan ved behov 
henvise til spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanser 

 
 Helsesøster: Ingunn Pederstad Skjold 
 Hvor: Helsesøster er på skolen hver torsdag formiddag, kl 0800 – 1130 på SFO rommet i 1. etasje 
 Kontaktinfo: Tlf. nr. til skolehelsetjenesten: 97075518 før lunch/e. lunch: 53038807 

Mobilnummeret gjelder kun torsdager før lunsj. Ved henvendelser utenom dette, benytt e-postadressen 
Epost: Ingunn.PederstadSkjold@bergen.kommune.no    

 Skolelege: Ingebjørg Sørfonden Lidal. Tilholdssted Landås helsestasjon, Adolph Berghs vei 31 
 

Skolehelsetjenestens arbeids- og ansvarsområder:    
 

 Helseopplysning, undervisning og veiledning-individ og gruppe  
 Vaksinasjon  
 Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser  
 Åpen dør-være tilgjengelig for elevene/foresatte 
 Delta i skolens tverrfaglige team, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid 
 Helsesøster og skolelege har taushetsplikt     
 

Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen: 
 

 1. trinn: Helsesøster utfører hørselscreening av alle elever på skolen. Helsesøster og skolelege følger opp 
etter behov 

 1. trinn: Elevene får tilbud om en individuell skolestarthelseundersøkelse sammen med foresatte hos 
helsesøster og skolelege. Elevene får tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Det blir 
foretatt rutinemessig høyde og vektmåling, og samtale om tema som trivsel, venner, kosthold, søvn, og 
de tema som elev/foresatte ønsker å ta opp. Denne undersøkelsen gir oss mulighet til å bli kjent med 
elevene og til å følge opp barn der det er behov for det. Helseundersøkelsen tar ca. 1 time 

 3. trinn: Elevene får tilbud om en individuell 3. klassehelseundersøkelse sammen med foresatte hos 
helsesøster. Det blir foretatt rutinemessig høyde og vektmåling, og tilpasset veiledning etter behov, 
observasjoner og fremkomne opplysninger. Helseundersøkelsen tar ca. 30 min 

 5/6. trinn: Helseopplysning om pubertet i grupper 
 6. trinn: Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma 
 7. trinn: Fra høsten 2009 ble HPV-vaksine inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet, og alle jenter på 

syvende trinn vil få tilbud om denne vaksinen. Det vil bli gitt tre doser innen 6-12.mnd  
 8. trinn: Elevene får tilbud om helseundersøkelse hos helsesøster som omfatter høyde/vekt, undersøkelse 

basert på elevens behov samt individuell tilpasset veiledning 
 9. trinn: Helseopplysning i 9 klasse omfatter undervisning om seksualitet, prevensjon, abort, fosterutvikling 

og fødsel. Tilbudet er gitt i samarbeid med skolen 
 10. trinn: Elevene tilbys en oppfriskningsdose med difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Settes som en 

vaksine 
 Alle trinn: Vaksinasjon mot hepatitt B. Tilbys visse grupper barn 
 Alle trinn: Tilbud til ”nye” elever. Elever som begynner på skolen utenom vanlig skolestart vil få tilbud om 

samtale med helsesøster innen 2 måneder etter at de begynner på skolen 
 Skolestart, 3 og 9 trinn: Alle familier og enkeltpersoner fra land der denne praksisen er utbredt har rett til 

informasjon om helseskadelige følger av kjønnslemlestelse og om norsk lovgivning. Oppgave til 
skolehelsetjenesten er å formidle informasjon og skape rom for refleksjon og diskusjon. Informasjon gis til 
de aktuelle foresatte ved skolestartundersøkelsen og ved helseundersøkelsen på 3. trinn. Alle elever får 
generell informasjon på 9. trinn 

 
 



  

AVTALE OM BRUK AV BILDER PÅ SKOLENS HJEMMESIDE 

 
 
For å informere om spesielle arrangementer, aktiviteter, undervisningsprosjekter 
og lignende ønsker vi å supplere tekst med bilder på skolens hjemmeside. 

For å legge ut identifiserbare bilder, klassebilder og barnas arbeider, trenger vi 
foresattes samtykke. Det vil ikke bli trykket navn ved bildene. 

 

Elevens navn: ____________________________________________________ 

  
Gruppe/klasse:____________________________________________________ 
  
 
 
Sett X for svar: 
  
 
 Ja, jeg samtykker 

• Gruppebilde   _____ 
• Portrett, alene _____ 
• Situasjonsbilde _____ 

  
 
Nei, jeg samtykker ikke _____ 
 
 
 
 
Dato ________ Foresattes underskrift ______________________________ 
 
        
 
Vennlig hilsen  
Astrid Størdal 
Rektor 
 
 
Vennligst returner ferdig utfylt til skolen. 
 



BJØRGVIN MONTESSORISKOLE 
 
Vår historie og tanker om skolens utvikling: 
En gjeng engasjerte foreldre og montessorilærere startet like godt sin egen skole. I ett år 
jobbet vi for å få godkjenning, og 5. mai 2009 kom det svaret vi hadde ventet på, slik at vi 
kunne planlegge det første skoleåret.  
 
Med en sterk tro på pedagogikken og et nært samarbeid mellom foreldre og lærere vil alle 
jobbe for å bli en ledende skole innenfor montessoripedagogikken. Om ti år er vi et 
mønsterbruk for montessoripedagogikk. Da har alle lærerne montessoripedagogisk 
kompetanse og har utviklet seg til et lærende fellesskap der pedagogikken er nyskapende. 
Om ti år har vi derfor et svært godt faglige tilbud der elevene får utvikle sine evner og 
potensial. Om ti år har vi også det beste miljøet med gode evner til konfliktløsning og 
forståelse av at fred begynner med barna. Om ti år har vi svært gode læringsresultater fordi 
barna er motivert, har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring. Da har vi 
også vårt eget skolebygg, er blitt 150 elever og har startet både barnehage og 
videregående skole.  
 
Vår visjon: 
VI FORMER BARNA FOR FREMTIDEN 
 
 
Mål: 
VI SKAL VÆRE LEDENDE INNENFOR MONTESSORIPEDAGOGIKKEN 
 
 
Kriterier som må oppfylles:  
- Nytt skolebygg 
- 150 elever 
- Montessoriutdannede lærere 
- Fullt utbygd montessorimateriell 
- Barnehage 
- Videregående skole 
 
 
Verdier (rasjonelle): 
ENGASJERTE OG KOMPETENTE LÆRERE 
SE HVERT ENKELT BARN 
SELVSTENDIGHET 
ANSVAR FOR EGEN LÆRING 
INDIVIDUELL LÆRING 
FOKUS PÅ MESTRING 
 
 
Verdier (emosjonelle): 
KLOKSKAP 
MOT 
NYSKAPENDE 
ENGASJEMENT 
SAMARBEID 
RESPEKT 
 
 
Posisjonering: 
BJØRGVIN MONTESSORISKOLE - ET FYRTÅRN FOR LÆRING 



 
 

SØKNAD OM FRI UTENOM SKOLEN SINE FERIE- OG FRIDAGER 
 
 

 
Bjørgvin Montessoriskole sine rutiner: 
 
Foresatte sender søknad om fri til skolen. Rektor kan gi fri inntil to uker når dette er forsvarlig. Utover 2 uker blir 
eleven skrevet ut av skolen i samråd med skoleeier. 
 
Privatskolelova § 3-13: Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa. 
Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd 
etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2.  
 
Rektor sin avgjørelse kan klages inn skriftlig i henhold til Forvaltningsloven § 28 (enkeltvedtak med klagerett).  
 
Generelt bør foresatte være tilbakeholden med å søke permisjon fra undervisningen. De foresatte har ansvaret 
for skolegangen til barnet, og eleven får ikke ekstraundervising for å ta igjen det forsømte. Det er de foresatte 
sitt ansvar å følge opp, og eventuelt avtale ekstraarbeid med skolen. 
 
 
 
Vi søker om fri fra skolen for  _________________________________________________________ 

Eleven sitt navn 
 

 
 
Klasse _______________  i tidsrommet _____________________________________________ 
 
 
Begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  _________________________________________________________ 
Dato    Underskrift 
 
 
 
Rektor sin avgjørelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________  __________________________________________________________ 
Dato    Underskrift 



Barnet:
Etternavn: Fornavn - mellomnavn Fødselsnummer 11 siffer:

Adresse: Postnr: Poststed:

Foresatte: Telefonnummer:
Navn: Fødselsnummer 11 siffer: Mobil:

Privat:

Navn: Fødselsnummer 11 siffer: Mobil:

Privat:

Navn søsken: Barnehage: Skole:

Begrunnelse:

Familiens samlede inntekt:

Dokumentasjon av inntekt: Kopi av forrige års selvangivelse.
Barnetrygd, stønad til barnetilsyn, bostøtte, grunnstønad/hjelpestønad til barn regnes ikke 
med som inntekt
Underskrift:
Sted: Dato: Underskrift:

Søknad om friplass ved Bjørgvin Montessoriskole

Skjemaet sendes Bjørgvin Montessoriskole, Postboks 2501 Slettebakken, 5823 Bergen

Søknadsfrist 1. Mars Skoleår:
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OM KOSMISK UTDANNELSE 

Mellom 6-12 år skjer det en enorm endring i hvilke hensikter elevenes aktiviteter skal 
tjene. Barnets spesielle egenskaper er knyttet til utviklingen av den nye 
resonneringsevnen og forestillingsevnen i denne perioden. Det absorberende sinnet 
ville være upraktisk og upassende for den nye typen utforskning barnet nå må foreta 
seg. Pensumet skal heller ikke være lineært og fokusert på ferdigheter og fakta.   
 

”Our aim is not merely to make the child understand, or still less to memorize, 
but so to touch the imagination and enthuse him to his innermost core.” 

 
”In this intellectual period, the child’s questions are innumerable. He wants to 
know everything.  His thirst for knowledge is so insatiable, that generally 
people are at their wits end about it.  Therefore they mostly choose the easiest 
way, and simply force the child to be silent and to learn only what we 
grownups consider useful for him.  But in doing so, we also destroy his 
spontaneous interest.  Learning then becomes tedious, tiresome business.  The 
result is all sorts of deviations in the child’s personality.” 

 
     -Maria Montessori 
 
Montessori var ikke i hovedsak interessert i fagundervisning i seg selv, men hvordan all 
kunnskap henger sammen. Pedagogikken fokuserer på ‘nøkkelopplevelsen’, dvs. et 
møte med en teknikk, en idé eller et begrep, der læreren eller en annen åpner en 
dør. Det er individets ansvar å gå gjennom døren, og videreutvikle ferdighetene.   
 
Intellekt er ikke det samme som en ansamling av kunnskap. Intellektet er en 
kontinuerlig prosess, der mennesker streber etter å forstå seg selv, verden og 
universet.  Det er søken etter en mental struktur hvor alle ting befinner seg i forhold til 
hverandre. Vi kan hjelpe elevene med å bygge denne strukturen ved å gi nøklene til 
forståelsen av universet. Montessori kalte denne formen for utdannelse, Kosmisk 
Utdannelse.  Kosmos er både det store spørsmålet og svaret til alle våre spørsmål.   
 
Karakteristisk for denne måten å undervise grunnskolebarna på er: 
 
● Læreren bruker fortellinger til å introdusere helheter og hovedtemaer. 

Fortellerkunsten er middelet vi bruker for å tenne barns interesse. 
 
● Detaljer av store historier blir tatt opp igjen som ”nøkkelpresentasjoner”, som 

hjelper barna til å utdype forståelsen.  En nøkkelpresentasjon kan være en ny 
fortelling, en demonstrasjon, et eksperiment eller et arbeid med materiell. 

 
● Det finnes også materiell i alle fag som kan hjelpe barn med memorering av viktig 

informasjon og for å gå videre med sin utforskning. 
 
● Pensumet er ikke lineært, det vil si at alle presentasjoner blir gitt i løpet 

Småskoletrinnet (6-9) og fordypet i Storskoletrinnet (9-12). 
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● Materiellet er alltid tilgjengelig i ulike fag og temaer slik at elever kan fordype seg, 

jobbe lenge med en ting av gangen, eller komme tilbake til et tema senere. 
 Elever kan jobbe i ulikt tempo med hele grunnskolens pensum. 

 
● Offentlige krav til grunnleggende ferdigheter gjøres tydelig for elevene. Disse er 

kollektive mål og hver elev hjelpes til å tilfredsstille disse kravene av hele 
fellesskapet, som inkluderer både lærere og andre elever.  

 
● Fag integreres stort sett gjennom oppdagelsene barna gjør gjennom arbeidet 

med materiellet. Prosjekter skjer etter elevenes eller lærernes initiativ. 
 
● Veien går fra helheten til detaljene og tilbake til helheten. 
 
● Læreren har mange roller: å fortelle historier, å presentere materiell, å observere 

og veilede, å hjelpe gruppearbeid i gang, å gi ekstra hjelp der det trenges, å 
oppmuntre barna til å utfordre seg selv, å være kvalitetskontroll, å være moralsk 
veileder. 

 
● Det ”todelte miljøet” inkluderer både klasserommet og verden utenfor 

klasserommet. (Se Going Out) 
 

● Det må være minst én, helst to, lange arbeidsøkter om dagen.  Den ideelle 
arbeidsøkten varer rundt 3 timer.  Da skal barna ha smågruppepresentasjoner, 
men også mye tid til selvstendig arbeid.   

 
● Barn som ikke takler ansvaret for selvstendig arbeid får veiledning av de voksne.  

Valgene de får blir også begrenset, men de kan øke sine valgmuligheter ved å ta 
ansvarlige valg og vise hensyn til andre og miljøet. 

 
● Klassen skal være aldersblandet, 6-9 år og 9-12 år for seg eller hele 6-12 samlet. 
 
● Undervisning skal også skje i blandede grupper: blandet nivå og alder   
 
● Barna jobber under hele arbeidsøkten med både selvvalgte prosjekter, 

gruppearbeid som er satt i gang av de voksne eller barna selv, og øving på 
ferdigheter.  Det forventes at barna jobber konstruktivt og med et godt 
arbeidstempo. 
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OM PENSUM I MONTESSORISKOLEN 
Vi kaller det vi gjør i Montessorigrunnskolen for ”Kosmisk utdannelse”.  Kosmisk ble 
brukt i gresk filosofi for å beskrive den orden som råder i universet. Maria Montessori 
mente at barnet måtte få innsyn i denne orden og om menneskets plass i universet. 
Alt måtte ses i sammenheng med de største helhetene.  
 
I småskolen skal vi så alle frøene som kan lede barnet til å forstå noen av de viktigste 
elementene i dette dramaet som heter UNIVERSET. Man skal utforske 
menneskehetens plass i dette dramaet, og individets ansvar og rolle. Presentasjoner 
som blir gitt: 
 
1.  De store historiene 

A. Universets begynnelse (Gud uten hender) 
B. Livets ankomst og tidslinje 
C. Menneskets ankomst og gaver 
D. Skriftspråkets opphav 
E. Tallsystemets opphav 

 
2.  Nøkkelpresentasjoner 

De viktigste lover, regler og begreper som kan hjelpe oss til å forstå mer om 
Universet, delt opp i fag, men likevel tverrfaglig. Disse presentasjonene gis ved 
hjelp av konkret materiell, fortellinger, plansjer, eksperimenter osv. 
 

3.  Ferdigheter knyttet til menneskets unike gaver 
A. Hånden: hjernens viktigste redskap 
B. Det resonnerende sinnet: ulike måter å tenke på 
C. Fantasien: forestillingsevnen, evnen til å undre seg 
D. Kjærlighet og takknemlighet: Ikke bare overfor ens nærmeste, men overfor 

hele Universet! 
E. Kommunikasjon: Skriftspråket, muntlig språk, kunst, musikk osv. 
F. Skapende evner på alle livets områder: vitenskapelig, intellektuell, kunstnerisk, 

mekanisk osv. 
G. Forskningsevne: Den vitenskapelige metode, analyse, presist språk, studere 

ulike kilder 
H. Evne til å kvantifisere verden: Tallsystemer og geometri 
I. Ansvar og vilje: Valg, personlig og sosialt ansvar 

 
Maria Montessori mente at 6-12 åringene er spesielt ”begavet” når det gjelder å 
forstå disse ideene. Alle fagene er integrerte i menneskets vesen. De sensitive 
periodene for de grunnleggende ferdighetene innenfor matte og norsk er før 6-
årsalderen. Barnet fra 6-12 år skal videreutvikle disse ferdighetene og bruke dem som 
redskaper til å forstå Universet med. Småskolen har materiell som er delvis konkret, og 
som delvis skal appellere til forestillingsevnen og fornuften. 
 
De yngste elevene lærer å bruke konkret materiell på skolen, men jobber gradvis for 
å frigjøre seg dette. Mange ferdigheter må perfeksjoneres og det innebærer mye 
repetisjon.  
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Hva er en presentasjon? 
En presentasjon gis når noe nytt (eller en gjennomgang av noe som er kjent) blir 
presentert for noen barn, av de voksne. Barn kan også gi presentasjoner til hverandre 
dersom læreren ber om det. Karakteristisk for presentasjoner: 
 

● Blir ofte gitt til små grupper, mellom 3-6 barn. Fortellinger og demonstrasjoner 
kan gis til større grupper 

● Blir ofte knyttet til arbeid med materiell 
● Barna deltar aktivt i bruken av materiellet under presentasjonen eller i 

etterkant 
● Alle presentasjoner er øvelser i sosiale ferdigheter: turtaking, aktiv lytting, 

omsorg for materiellet og hverandre, en ”alle hjelper alle til å lære” holdning. 
Man oppfordrer til samarbeid, og det stilles høye krav til barnas atferd under 
presentasjoner. 

 
Presentasjoner er en plikt. Barna skal komme til presentasjon når det kreves av dem 
eller når læreren ber dem om å gå til en presentasjon.   
 
Frihet med ansvar  
Å ha et slikt verksted som klasserommet, alltid tilgjengelig, er et stort ansvar for både 
lærerne og elevene.  Det krever disiplin, organisering og omsorg for hverandre. 
 
 
Det er lærerens ansvar å: 
● Sørge for at miljøet er rent, ryddig og fri for intellektuell “junk food” 
● Fylle på materiell etter hvert som det går tomt 
● Sørge for reparasjon om nødvendig 
● Variere noen av materiellet etter tema eller fordypningsområdet 
● Bestille materiell 
 
 
Det er elevenes ansvar å: 
● Holde orden i materiellet og hyllene 
● Bruke redskaper og materiell på en ansvarlig måte 
● Hjelpe til å fylle på, reparere og ta vare på materiellet og miljøet 
 
I forhold til bruk av klasserommet, er det alles ansvar å gjøre klasserommet til et 
levende verksted og et hyggelig sted å være.  
 
 
Læreren skal: 
● Gi jevnlige presentasjoner om bruk av montessorimateriell 
● Gi jevnlige presentasjoner i form av fortellinger som presenterer større helheter og 

skal inspirere elevene til nye utforskninger 
● Gi jevnlige presentasjoner i nye teknikker, eller interesseområder. Noen teknikker 

og redskaper vil bare bli vist én gang til visse tider i løpet av småskolen eller 
storskolen. Andre vil bli repetert med variasjoner 

● Observere og veilede enkelte barn i forhold til offentlig krav og perfeksjonering av 
ferdigheter 

● Oppmuntre barna til å vise ting til hverandre, skape ulike typer gruppearbeid, 
arbeide med ulike typer prosjekter 
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● Arrangere Comings-in, dvs. besøk av foreldre eller andre med kunnskaper som 
kan formidle disse til elevene (som oftest på u-skolen, men gjerne også på 
mellomtrinnet).  Hjelpe til å arrangere Goings-Out, dvs. ekskursjoner for å utvide 
kunnskapene om de forskjellige emnene som presenteres (historie, kunst & 
håndverk, naturfag, matematikk etc.) 
 

Elevene skal: 
● Vise en positiv holdning i presentasjoner og gjøre sitt beste til å mestre teknikkene 
● Behandle alt materiell med omsorg 
● Bruke tiden sin til å tilegne seg nye kunnskaper, øve på ferdigheter og utforske 

universet på en konstruktiv måte 
● Dele kunnskapene sine videre med andre i klassen eller skolen 
● Ta initiativ til å lære mer om det som interesserer dem 
● Sørge for at grunnleggende ferdigheter blir øvd på slik at minimumskrav i forhold 

til grunnleggende ferdigheter blir oppfylt 
● Ta initiativ til å organisere Going-Out: ta kontakt med lærer om å følge opp en 

interesse 
● Ta initiativ til å lage egne prosjekter  
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Mål for barn i en montessorigrunnskole: 
 
Å nå målene som er nevnt her er et fellesansvar. Skolen, eleven og hjemmet skal 
jobbe sammen for å virkeliggjøre disse målsetningene.   
 
 
Faglige målsetninger 
 
Elevene skal få en bred utdannelse hvor alle frøene i alle fag har blitt sådd i 
småskolen og elevene selv tar initiativ til egne studier etter hvert som de blir modne 
for det, og spesielt på mellomtrinnet.  
 
Elevene skal så langt som mulig nå et høyt faglig nivå som gir gode forutsetninger for 
videre utdanning. 
 
Elevene skal frigjøre seg etter hvert fra materiellet som utvikler grunnleggende 
ferdigheter på småskoletrinnet og tar materiellet i bruk på en ny måte i storskolen 
(mellomtrinnet og u-skolen). 
 
Elevene skal utvikle ferdigheter og redskaper i småskolen som er nødvendig for å 
kunne forske selvstendig på storskoletrinnet. 
 
Elevene skal utvikle muligheter til å kunne uttrykke seg i ulike former; skriftlig, muntlig, 
dramatisk, gjennom vitenskap, kunst osv. 
 
Elevene skal utvikle resonneringsevne og evne til å tenke klart i arbeidet med ulike 
fag. 
 
Elevene skal utvikle kunstneriske evner som kan bidra til et personlig uttrykk. 
 
 
 
Personlige målsetninger 
 
Elevene skal ha en dyp respekt og beundring for skapelsen. 
 
Elevene skal vise livsglede og mot til å takle hindringer. 
 
Elevene skal ha et balansert syn på sine sterke og svake sider. 
 
Elevene skal utvikle evne til å holde orden i sine personlige saker og holde orden i 
fellesskapets rom. 
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Elevene skal utvikle evne til å jobbe selvstendig (alene) og i ulike typer grupper. 
 
Elevene skal utvikle evne til å sette personlige målsetninger og sette opp strategier 
for å nå disse målene (med veiledning). 
 
Elevene skal godta krav som kommer fra offentlig hold når det gjelder pensum, men 
kan utvikle ulike måter å møte disse kravene på. 
 
Elevene skal utvikle evne til å disponere tid, balansere arbeid med de ulike fagene, 
balansere personlige interesser med offentlige krav. 
 
Elevene skal utvikle viljen sin på en sunn måte.  De skal vise evne til å se 
konsekvensene av sine handlinger og vurdere valg ut fra et moralsk perspektiv. 
 
Elevene skal kunne konsentrere seg om egne oppgaver selv når det yrer av liv i 
klasserommet. 
 
Elevene skal utvikle flittighet, nøyaktighet og de andre urkreftene beskrevet i 
Montessoripedagogikken. 
 
Elevene skal øke tilpasningsevnen og utvikle fleksible strategier for læring og 
samarbeid. 
 

 
Sosiale, etiske, og åndelige målsetninger 
 
Elevene skal utvikle evne til å sette fellesskapets behov foran personlige når dette er 
nødvendig. 
 
Elevene skal ha en dyp respekt for det fysiske miljøet og alle menneskene som er på 
skolen. 
 
Elevene skal føle ansvar for å beskytte de yngre og svake i gruppen. 
 
Elevene skal bruke sine kunnskaper for å tjene fellesskapet. 
 
Elevene skal kunne fungere sosialt uten tilsyn i kortere perioder, dvs. at ansvarsfølelse 
og selvstendighet er godt utviklet. 
 
Elevene skal være bevisst sitt ansvar overfor miljøet. 
 
Elevene skal kunne løse konflikter på en fredelig og respektfull måte. 
 
Elevene skal se på skolens regler som nødvendige rammer for flyt og fred i 
skolesammenheng.  De skal også forstå at ulike institusjoner setter ulike krav til 
oppførsel, og at disse må respekteres. 
 
Elevene skal representere skolen på utflukter på en måte som vil øke andres respekt 
for skolen. 
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GOING OUT 
Utflukter er en viktig del av Montessoripedagogikken i grunnskolen. De er et slags 
materiell som svarer til det dype behovet hos 6-12 åringen for å utforske samfunnet 
rundt seg.  Utflukter hjelper oss til å skape et ”dobbelt miljø” som barn trenger i dette 
utviklingstrinnet. Klasserommet er beskyttet og begrenset.  Miljøet utenfor 
klasserommet er nesten ubegrenset.  Klasserommet utstyrer barnet med det som 
trenges av redskaper for å tolke miljøet utenfor klasserommet.  Det er også et 
laboratorium hvor ideer som blir hentet utenfra kan bearbeides. Materiellet i 
klasserommet konkretiserer opplevelser og skaper intellektuell orden.  Hvis barnet skal 
utvikle seg fra å være egosentrisk til å være samfunnsborger, må det få lov til å gå ut 
i samfunnet og få førstehåndsopplevelser av verden der ute. 
 
Når barnet er ferdig med det andre utviklingstrinnet, må det være forberedt for 
samfunnsliv, ikke bare for mer skolegang.  Man må ha utviklet en sans for moral og 
rettferdighet, medfølelse og forståelse for balansen mellom individet og gruppen. 
 Man må ha utviklet det resonnerende sinn, logisk tenkning, forståelse for årsak og 
virkning, fantasi og skaperevne.  Man må forstå seg på sosiale relasjoner, kunne 
samarbeide med mange, og vise lederskap. Og viktigst av alt, må man ha utviklet 
en følelse av at det finnes mening i livet, i universet, og at ansvar og frihet går hånd i 
hånd.  Trygghet og selvfølelse i det andre utviklingstrinnet avhenger av disse 
prinsippene. 
 
Å gå ut i samfunnet er derfor et dypt behov hos grunnskolebarnet, ikke bare et 
hyggelig tidsfordriv eller avbrekk fra skolearbeid.  Det er ikke bare utflukten som er 
viktig, men alle forberedelsene før utflukten og oppfølgingen etterpå.  Slike utflukter 
kan være organisert av voksne, men hovedsakelig innebærer Going Out at elevene 
selv må delta i alle fasene av en utflukt og at de drar i små grupper. 
 
Going Out er allikevel ikke uten tilsyn.  Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt 
at barn går ut av skolens område uten å være ledsaget av en voksen.  Denne 
voksne, har ikke ansvar for å lære bort, men for å hjelpe til om nødvendig, observere, 
og sørge for at reglene om høflighet og ansvar følges.  Barn kontakter selv ulike 
voksne som kan ta følge med dem eller kjøre dem på Going Out. Når barn går ut, 
skal de også huske på at de er ambassadører fra skolen sin, og representerer mer 
enn seg selv som individ. 
 
Vi ønsker at elevene skal lære om følgende: 

 Hvordan man snakker i en telefon, spør om opplysninger 
 Hvordan man sitter i en bil, buss, tog og ta hensyn til andre 
 Hvordan man skal lese et kart, rutetabell osv. 
 Hvordan man skal intervjue folk 
 Hvordan sikkerhetsregler i trafikken, på ulike arbeidsplasser og i ulike  

institusjoner, fungerer 
 Hvordan man skal takke folk for hjelp, tjenester og opplevelser 
 Hvordan man skal oppføre seg i gater, på trapper, i forskjellige typer  

situasjoner 
 Hvordan man skal passe på gruppen, sørge for at alle har det trygt og godt 
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 Hvorfor visse regler gjelder noen steder og ikke i andre situasjoner 
 Hvordan man forholder seg til eldre mennesker, mennesker i visse stillinger 
  og andre mennesker som krever en viss type høflighet, hensyn eller respekt 
 Hvordan man skal planlegge en dagstur, sette opp en timeplan 
 Hvordan man skal informere foresatte om turen 
 Hvordan man skal presentere turen og opplevelsene for de andre etterpå 
 Hvordan man planlegger en lengre reise (6. og 7. klasse og u-skolen) 

 



 
 
 
 
 
PLANBOK  
Planboken er elevens bok. Hver dag skriver barna i planboken. De skriver 
presentasjoner de har fått, hva de skal gjøre og ofte når de skal gjøre det.  
De planlegger som oftest hver uke på fredag ettermiddag eller mandag morgen.  
 
Noen av barna har god oversikt og kan jobbe fra dag til dag uten en plan. De fleste 
lager en plan, og noen trenger ytterligere hjelp fra lærer.  
 
Dersom vi ser at en elev ikke mestrer å jobbe selvstendig, vil vi snakke med 
vedkommende og som oftest er det i full forståelse for at vi sammen lager en plan for 
en kortere eller lengre periode.  
 
I travle perioder kan elevene lett ”gjemme seg unna” i og med at alle jobber med 
forskjellige fag til forskjellig tid. Læreren vil som oftest legge merke til dette gjennom 
sine daglige observasjoner av elevene.  
 
Målet er at elevene skal lære: 

- å planlegge arbeidet sitt 
- å disponere arbeidstiden på en fornuftig måte 
- å balansere fag og presentasjoner 
- å jobbe selvstendig 
- å samarbeide med andre 
- å være kreativ i alt arbeid 
- å lære navn på emner og materiell de jobber med 
- å reflektere og evaluere arbeidet sitt fra uke til uke 
- å planlegge arbeid i forhold til frister og tester 

 
Dersom vi oppdager at det er behov for å gjennomgå regler knyttet til 
arbeidsøktene vil vi reflektere rundt dette i plenum eller i små grupper. De fleste 
trenger en påminnelse og repetisjon av klassereglene med jevne mellomrom. Det 
kan gjelde for mye mas, for mye vandring, et lavt arbeidstempo eller for ofte og mye 
samarbeid, slik at det går ut over evnen til å jobbe selvstendig.  
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ORIENTERING OM DE FØRSTE UKENE PÅ SKOLEN  
 
De første ukene på skolen er en overgangsperiode for alle, både voksne og barn. 
Det er først og fremst en overgang fra sommerferie til skoledag, men også til ny 
klasse, ny lærer, nye elever og kanskje også nye venner. Overganger i livet 
innebærer alltid utfordringer, og det er derfor viktig at man lærer seg å takle dette. 
De voksne rundt barnet kan støtte så langt som mulig, men vi kan ikke fjerne 
utfordringen. Vi må vise at vi har tro på barnets evne til å møte det ukjente, men 
hjelpe ved å snakke med barnet, gi det noen strategier og konkrete hjelpemidler og 
ikke minst rose og oppmuntre dem.  
 
Nedenfor har vi laget noen punkter som kan hjelpe dere foreldre til å forstå hva som 
gradvis forventes av elevene. Ulike barn trenger forskjellig trening på de forskjellige 
punktene, men alle vil tilpasse seg dette. Vi setter pris på den oppmuntringen og 
samtalen dere har med barna rundt disse områdene. Ta gjerne kontakt med lærer 
dersom det er noen punkter du mener ditt barn trenger ekstra hjelp til.  
 
De første ukene på skolen jobber vi ekstra med disse punktene: 
 
- Å få oversikt over dags- og ukerytmen med arbeidsøkter, utetid, gym osv. 
- Å komme forberedt på skolen med klær tilpasset værforhold, ekstratøy, innesko, 

friluftsutstyr og beskjeder til de voksne 
- Å holde orden på arbeidsbøker, arbeid og personlige saker  
- Å ta vare på materiell og miljø 
- Å orientere seg i klasserommet 
- Å beherske kroppen: Sitte ved et bord eller en matte, bevege seg uten å komme 

bort i ting eller ødelegge for andre 
- Å holde et lavt støynivå 
- Å tjene fellesskapet både inne og ute på alle områder 
- Å følge instrukser eller korrigering første gang de blir gitt 
- Å være produktiv i arbeidsøktene 
- Å holde et lavt, men produktivt støynivå 
- Å lære å be om hjelp fra andre elever eller lærere. 
- Å komme forberedt til presentasjoner: med planbok, blyant, linjal og arbeidsbok 
- Å takle overgangen fra et arbeid til et nytt: Hva skal jeg gjøre nå? 
- Å holde orden i planboken: 

o Har jeg skrevet opp presentasjonen? 
o Har jeg skrevet dag og tidspunkt for arbeid jeg må følge opp? 
o Har jeg vurdert dagen? 
o Har jeg fått hjelp fra læreren dersom det er nødvendig? 

- Å sette navn og dato på alt arbeid 
- Å takle obligatorisk arbeid, da barna nå går på skole og ikke barnehage lenger  
- Å bli kjent med forskjellige typer arbeidsgrupper 
- Å jobbe med grunnregler for samarbeid/gruppearbeid: 

o Arbeidet må ha et formål 
o Alle skal delta 
o Alle skal vise respekt for arbeidet og hverandre 

- Å lære å slappe av eller si til seg selv at det går nok bra etter hvert. Alt må øves 
på og det er lov å gjøre feil.  
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SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM 
 
Foreldreansvaret er definert i Barneloven 
”Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. 
 Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.” (§1-2) 
 
Samarbeidet mellom hjem og skole er lovfestet 
I formålsparagrafen til Opplæringsloven heter det: 
”Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen, 
humanistisk og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og 
kroppsleg, og gi dei god allmennskunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige 
menneske i heim og samfunn.” (§1-2) 
 
 
Foreldrene kan forvente at Bjørgvin Montessoriskole 
 
 Forbereder et miljø i samsvar med Maria Montessoris pedagogikk 
 Tilstreber en personalstab som har godkjent Montessori-utdanning 
 Gir innføring i Montessoris pedagogikk på ulike måter 
 Gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler, kurs  
 Et lånebibliotek for ansatte og foresatte 
 Gir undervisning etter montessorifagplanen, som er godkjent av departementet. 
 Elevene får en opplæring som er tilpasset utviklingsbehovene til alderstrinnet ifølge    

       Maria Montessoris pedagogikk 
 Gir elever som har behov for det, ekstra undervisning og hjelp 
 Har et miljø som motvirker mobbing 
 Opplyser om hva som oppbevares av dokumentasjon om elevene 
 Gir informasjon om foreldres klagerett 
 Samarbeider med foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) og andre rådsorganer,  

       for eksempel klassekontaktene. Styret har også foreldrerepresentanter   
 

 
Foreldrene har også plikter, og skolen kan forvente at foreldrene så langt det er 
mulig: 
 
 Engasjerer seg i barnas læring, hjelper til med lekser ved behov 
 Passer på at barna kommer til skolen til rett tid 
 Holder skolen informert om familiehendelser som kan påvirke barnas hverdag 
 Arbeider for et godt sosialt miljø fritt for mobbing 
 Kommer til foreldremøter, konferansetimer og andre skolebegivenheter 
 Leser den skriftlige informasjonen som blir sendt ut av skolen 
 Setter seg inn i de generelle trekkene ved montessoripedagogikken 
 Deltar i dugnader og betaler skolepengene på en punktlig måte  
 Henvender seg til skolen hvis det er noe de lurer på eller er uenig i 
 
Foreldre har ulike grunner for å velge vår skole.  Alle deler håpet og troen på at denne skolen 
er svaret på deres ønsker.  Enkelte kan bli skuffet over sine valg, det kan ikke unngås. 
Montessoripedagogikken er en verdenskjent, velutviklet pedagogisk metode.  Skolen er 
under påvirkning av mange faktorer: Skolens ”alder”, pedagogenes erfaring, årets 
barnegruppe, antall barn i gruppen som har ”vokst opp” med montessoripedagogikk, 
økonomiske betingelser og foreldrenes støtte til lærerens pedagogiske arbeid.   


