
INFORMASJON TIL FORESATTE

VELKOMMEN TIL NORLIGHTS MONTESSORISKOLE STAVANGER, NMS

Du leser nå vår foreldrehåndbok som inneholder grunnleggende informasjon om Maria Montessori,

pedagogikken, skolen og SFO.

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår og ønsker dere alle hjertelig velkommen. Sommerferien er

allerede over og nye elever skal finne sin plass og nye vennskap dannes. Sammen skal vi alle lære

mye!

Samspillet mellom vennskap, sosial læring og alt vi skal lære i de ulike fagene, er det som gjør skolen

både spennende og fin.

Sammen håper vi at barn og voksne skal gjøre dette til et supert skoleår, for alle våre elever og

foresatte.

Her kommer en oppfordring til alle voksne; Vær interessert, bry dere, spør mye og kom til skolen for å

observere. Dere er hjertelig velkommen!

MONTESSORIPEDAGOGIKK

Montessoripedagogikken ble utviklet tidlig på 1900-tallet

av den italienske barnelegen Maria Montessori, og har

lenge vært etablert i mange land. Montessoris

grunntanke var å ta barna på alvor. Barnet er et individ

som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal

respekteres og lære seg å respektere sin omverden;

naturen, miljøet rundt seg, andre mennesker. Et særtrekk

ved en montessoriskole eller -barnehage er den ro som

preger arbeidet.

Maria Montessori studerte barnas utviklingsfaser og

identifiserte ulike trinn i hvert enkelt barns utvikling.

Tempo og intensitet i denne utviklingen varierer selvsagt

fra barn til barn, men alle barn har perioder hvor de er

mer sensitive; med en nærmest absorberende måte å

lære på. De har faser hvor de er spesielt mottakelige for

enkelte fag, for eksempel språk. I disse periodene skal det enkelte barnet kunne velge å ta til seg

kunnskap. Nettopp da skal innlæring av faget som for tiden har særinteresse, stå sentralt. Det betyr at

undervisningen må være lagt opp helt individuelt og være basert på barnets utviklingsmønster og

eget initiativ. Læreren har en rolle som veileder og inspirator og står ikke (i alle fall ikke hele tiden)

ved kateter og underviser.
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Samtidig er gruppene i et montessoriklasserom aldersblandede. Dette har sammenheng med at det

skal være rom for individuelle utviklingstrinn hvor de eldste er eksempler for dem som er yngre og tar

leksjoner med dem. Elever lærer elever, de eldste får nødvendige repetisjoner.

Barnet skal utvikle en usvikelig tro på seg selv. Derfor utvikler læreren en plan for og i samarbeid med

hver enkel elev, slik at den individuelle utviklingen bygger opp selvbildet og selvtilliten. Det legges

ikke opp til konkurranse eller måling mot andre. Hver elev får den oppfølgingen de har behov for uten

at dette fører til at andre i klassen sinkes. Samtidig har elevene mulighet for å utvikle seg på flere felt.

Et annet viktig element i montessoripedagogikken er det helhetlige synet på læring. Denne deles i

prinsipp ikke opp i spesifikke fag og man arbeider en uavbrutt arbeidsøkt som varer opptil tre timer.

Ved ikke å dele dagen i skoletimer gir vi elevene mulighet til å konsentrere seg og fordype seg.

Elevene gis muligheten til å jobbe så lenge de ønsker med et spesielt område. De kan ikke velge bort

noen fag, alle områdene står i elevenes planer som en integrert del av undervisningen - likt det

virkelige liv hvor alt er integrert.

Skolen skal legge forholdene til rette for at hver elev kan utvikle seg og sine interesser. Alle

mennesker er unike, skolen skal ikke prøve å gjøre dem like. Elevene bør forlate skolen med god

selvtillit, et godt selvbilde, selvinnsikt og individualitet og særpreg i behold. Likeledes bør de ha

opparbeidet evnen til å respektere andres individualitet.

Elever tilegner seg kunnskaper også utenfor skolen. Skolen skal utnytte dette til beste for elevene.

Skole og hjem bør ha nær kontakt. De foresatte må ha anledning til å føle seg som en del av skolen og

få komme på besøk/observasjon i klasserommet når som helst på dagen. De foresatte skal gis

innføring i montessoripedagogikken.

SKOLEN SKAL GI ELEVENE MULIGHET TIL Å:

- utvikle kreativitet

- velge det som engasjerer dem i omgivelsene

- arbeide uavbrutt og så lenge de selv ønsker med en oppgave

- komme frem til løsninger og ideer selv, og oppmuntres til selvstendighet

- kommunisere og dele sine oppdagelser med andre.

For å skape den indre disiplin som preger barn i en montessoriskole, kreves det et helt bevisst

oppbygd og nøye forberedt arbeid fra lærerens side.

LÆRERNES OPPGAVE ER MED ÅPENT SINN Å:

- undervise elevene

- observere elevene i et fritt og åpent miljø
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- bygge opp omgivelsene gjennom tilrettelegging av materiell

- tilrettelegge klassemiljøet

- ta del i elevens liv og utviklingen innen klassemiljøet

- evaluere elevene i samtaler med de foresatte

Det er flere forhold i et montessoriklasserom som er annerledes enn i et vanlig klasserom:

- elever som holder på med forskjellige aktiviteter enkeltvis eller i grupper

- elever som velger sine oppgaver selv

- lærere som veileder og demonstrerer materiell

- elever på gulvet, på bordet og hvor som helst de måtte like å oppholde seg i arbeid med materiell

som perler, plansjer og tidslinjer, i kombinasjon med standard tekstbøker og skrivebøker

- elever i forskjellige aldre som hjelper hverandre

- elever som selv tar ansvar for praktiske oppgaver, som for eksempel å holde klasserommet i orden

- sosial interaksjon mellom elevene fordi de kan samarbeide etter eget valg og forflytte seg i

klasserommet

I et samfunn hvor etniske og religiøse grupper i stadig større grad møter hverandre i en felles hverdag,

er montessorifilosofien et viktig bidrag i å utvikle felles forståelse og respekt. Filosofien er at alt i

universet er en pulserende enhet. Den globale tenkningen innebærer respekt og omsorg for alt liv i

og rundt oss, alt liv i interrelasjon og interaksjon. Etiske og moralske verdier blir helt sentrale. De går

som en rød tråd i Maria Montessoris budskap:” Fred blant menneskene”. I hennes miljø forsterker

eleven sine evner til konsentrasjon og selvdisiplin, tro på seg selv, tillit til andre mennesker og respekt

for andre kulturer, livssyn og livsverdier.

På denne måten danner vi et grunnlag hos barnet for fred og ro i dets sinn. Det er den eneste måten

vi kan skape en verden i fredelig sameksistens. Det ytterste målet for Maria Montessori var

verdensfreden. Den som deler hennes syn på barn støtter opp under utvikling av ydmykhet, visdom,

fleksibilitet og forståelse for andre mennesker.

SKOLENS VISJON OG VERDIER

Norlights Montessoriskole Stavanger skal være en skole som ivaretar og skjermer om barnets lærelyst

og gir best mulig start i utvikling av intellekt, følelsesliv og praktiske og sosiale ferdigheter.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal være en skole som evner å vurdere den enkelte elev på en
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holistisk måte slik at alle sider ved barnets utviklingsbehov, både fysiske og psykiske, blir ivaretatt.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal være et verksted for utvikling av tverrfaglig tenkning,

problemløsning og etikk. Evnen og lysten til å bruke kunnskap i beslutningsprosesser innebærer:

● At eleven på individuelt grunnlag skal kunne utvikle seg maksimalt innenfor de faglige

rammer som skolen settes opp.

● At eleven har eller kan erverve seg tilstrekkelig innsikt i et problem for at beslutningene

brukes til det beste for enkeltmennesket i en sosial sammenheng.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal være en skole som fremmer forståelse og respekt for

flerkulturelle og flerspråklige miljøer.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal til enhver tid søke å integrere de foresatte i elevenes

læringsprosess via direkte inspirasjon, særskilt opplæring og via IKT-baserte løsninger.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal spesielt sørge for at hver elev viser ærbødighet og ydmykhet

overfor bruken av kunnskap i samfunnet, slik at egne og andre faglige evner (uansett kategori)

respekteres og verdsettes.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal til enhver tid være en skole som er orientert om de

foresattes forventninger til en moderne skole og alltid fremstå som ivrig og villig til å revidere sine

undervisningsprinsipper i tråd med montessoripedagogikken, sett i forhold til nåtiden.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal til enhver tid søke å modernisere montessorimateriellet slik

man vil kunne forvente i et moderne og langsiktig pedagogisk perspektiv.

Norlights Montessoriskole Stavanger skal være en skole som er åpen for alle interesserte, både

foresatte, lærere og politikere, slik at erfaring og kunnskap om undervisning på grunnskolen kan

utveksles til beste for både offentlige og private skoler.

Norlights Montessoriskole Stavanger konkurrerer ikke med de offentlige skolene i Stavanger

kommune, men er et supplement til tradisjonell skole og et alternativ til tradisjonell pedagogikk.

Norlights education sin visjon:

Vårt tilbud innen holistisk utdanning skal bidra til at kommende generasjoner er pådrivere for fred og

sameksistens.

Norlights education sin misjon:

Tilby utdanningstjenester av høy kvalitet til barn og unge, innenfor et rammeverk preget av respekt,

ansvar, undring og refleksjon.

RÅD OG ORGANER VED SKOLEN

Elevråd

Rådet består av elever som representerer alle aldersgrupper ved skolen, og vi ønsker å ha det likt

fordelt mellom gutter og jenter.
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FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU velger sine representanter ved det første foreldremøtet. Antall representanter og vara fastsettes

ved dette møtet. Informasjon om FAU finnes på skolens hjemmeside under FAU.

KOMMUNIKASJON PÅ SKOLEN

KONTAKTEN MELLOM GRUPPEN OG HJEMMET

Siden de foresatte er lite tilstede på skolen, bruker vi mye skriftlig kommunikasjon for den daglige

kontakten. Foresatte bør gjøre seg kjent med ordensreglementet, skolens strategiplan for å skape et

godt psykososialt miljø, retningslinjene for elevpermisjon, og andre dokumenter som finnes på

skolens hjemmeside, og som i noen tilfeller sendes hjem til de foresatte ved skolestart.

Ukeplan Viktig informasjon om utflukter, begivenheter, konferansetimer og andre

meldinger sendes hjem hver uke.

School link School link er et SMS-system som brukes for å kunne kommunisere raskere og

mer effektivt. Det bør brukes av foresatte til å informere skolen om elevfravær

og elevavtaler.

Skolen kan også bruke systemet til å sende korte beskjeder eller påminnelser til

alle foresatte.

For å sende en SMS til skolen skriver du:

STAMS (mellomrom) «korrekt kodeord; enten ELV eller ADM» (mellomrom)

«din tekst» til 03686.

SMS kan lyde f.eks slik: STAMS ELV Per er syk i dag. Hilsen Lise.

KODEORD SOM BLIR BRUKT:

STAMS ELV (sendes til alle ansatte og administrasjon)

STAMS ADM (sendes til rektor og inspektør)

Ved å bruke mobilskole, når beskjeden alle det gjelder uten at noen må

videreformidle beskjeder til andre.
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Loggbok Eleven i skolen fører loggbøker over sitt daglige arbeid og arbeidsplaner.

Loggboken er et vesentlig redskap med hensyn til personlig ansvar for

disponering av tid, valg av passende utfordringer, samarbeid, balanse i

fagområde, oppnåelse av målsetninger, kartlegging av interesser og ferdigheter.

Alt må skrives ned og foresatte har rett til å følge med i elevenes loggføring av

eget arbeid. Presentasjoner av nytt materiell av læreren nedtegnes også og

foresatte kan be om innsyn i disse journalene.

Konferansetimer Konferansetimer blir arrangert to ganger i året. Melding om dette går ut en uke

i forveien. Bytting av tider bør skje innbyrdes blant foresatte med rask

tilbakemelding til skolen om endringene. Vi forsøker å legge konferansetimer til

rette for familier med søsken.

Konferansetimer utenom de oppsatte tidene: Kan avtales med lærerne. Når en

avtale skal lages vær vennlig og si ifra hva du ønsker å snakke om. Dette gir oss

mulighet til å kunne tenke gjennom situasjonen og gi et tilfredsstillende svar.

Vær oppmerksom på at tidene før dagen begynner er de voksnes

planleggingstid og derfor et dårlig tidspunkt å komme for å diskutere barn.

Skriftlige uttalelser Disse sendes ut to ganger i året fra skolen (ca. desember og mai). Her prøver vi

å skissere hva barnet har gjort, oppnådd, og hvilke mål vi ønsker å jobbe mot

med hver enkelt.

Observasjoner Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan det daglige arbeidet fungerer

uten å ha vært til stede i klassen. Vi oppfordrer alle foresatte til å ta seg tid til å

komme og observere i løpet av skoleåret. Observasjon er mulig i øktene som

gjennomføres i gruppens undervisningsrom (ikke i gymsal, svømmehall eller

garderobe). Du kan få tid til å snakke med lærerne etterpå om hva du har sett.

Ta kontakt med inspektør for å avtale passende tid.

Foreldremøter To ganger i året, høst og vår, holdes foreldremøter. De kan være av forskjellig

art, men har som målsetning å fremme samarbeid mellom familie og skole.

PLANLEGGINGSDAGER

Vi har seks planleggingsdager i løpet av året. Se skoleruten for fullstendig oversikt.
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SKOLESKYSS

Noen av elevene har krav  på gratis skoleskyss. Informasjon om dette finnes på Kolumbus sin nettside:

https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen

Transporten er enten taxi eller busskort som dekker reise til og fra skolen hver skoledag. Taxien er ikke

en privat bil til hver elev, men fungerer som en liten skolebuss som henter med seg flere elever på

veien. Avhengig av hvor dere bor, henter taxien andre elever som skal til samme skole eller elever

som skal til en annen skole som ligger på veien.

Busskortet er begrenset til å kunne brukes to ganger hver dag i de 190 skoledagene. Dersom kortet

brukes til andre bussreiser, vil det gå tomt før skoleåret er over.

SFO

Skolefritidsordning, frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1.-5. klassetrinn i grunnskolen som har

behov for opphold ved skolen utover ordinær undervisningstid, og tilsvarende tilbud for barn med

særskilte behov i 1.-7. klassetrinn.

Åpningstid:

● Mandag-torsdag 14.45-16.30

● Fredag 12.00-16.30

Priser og betaling for skolefritidsordning

Priskategori Satser pr. 01.08.2021

1 tilfeldig dag (enkeltdager) Kr 200

Faste fredager Kr 800

3 dager pr. uke (60%) Kr 1000

5 dager pr. uke (100%) Kr 1500

For innmelding eller spørsmål, ta kontakt med:

SFO-ansvarlig Dag Helge Trodahl 94 08 20 52 sfo@stams.no
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MERKING AV KLÆR

Vi ber om at alle er flinke til å markere klær. Samtidig oppfordrer vi til at unger selv kan delta på dette

arbeidet. Bruk gjerne vannfast tusj eller merkelapper. Selv om vår skole er forholdsvis liten, kan det

fort legges igjen store mengder klær. Disse samles i kasser i garderoben. Det er viktig at foresatte tar

seg tid til å kikke i disse kassene med jevne mellomrom. Klærne sendes til klesinnsamling i slutten av

oktober, desember, mars og juni.

MAT

Elevene skal ha med seg matpakke hver skoledag. Måltidet ved lunsj kan bidra til at barn og unge får

et balansert og variert kosthold, derfor er det viktig at man som foresatte veileder barnet til et sunt

og godt alternativ. Dersom man er bevisst på hva måltidet består av, kan man på en enkel måte få i

seg flere av næringsstoffene kroppen trenger. Måltidet bør bestå av fullkorn, frukt, grønnsaker og

gode proteinkilder. Som drikke til maten anbefaler vi vann.

Elevene kan også spise noe sunn snacks i løpet av dagen når de opplever behov for å fylle på litt

energi.

Vi ønsker ikke at foresatte/elever skal ha med søtsaker, kake og lignende til skolen for å dele mellom

elevene eller de ansatte.

TAUSHETSPLIKT

Vi gjør oppmerksom på at foresatte har taushetsplikt. Foreldrekontakter, FAU-medlemmer og frivillige

medhjelpere er bundet av streng taushetsplikt når det gjelder informasjon om personlige forhold

knyttet til enkeltpersoner. Dette er hjemlet i opplæringsloven og forvaltningsloven.

Utdrag fra § 13 i forvaltningsloven:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får

adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjeneste eller arbeid får vite om noens personlige

forhold.»

BURSDAGSINVITASJONER

I samråd med alle ansatte har vi avtalt at elever ikke deler ut invitasjoner på skolen. Dette er for at

ingen skal føle seg utelatt. Skal et barn ha selskap, skal kommunikasjonen foregå mellom de foresatte.
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