
Helgådal Montessori – noe for mitt barn? 

 

Kjernen i Montessoripedagogikken er troen på at læring ikke er vanskelig. Barn kan lett, og med stor 

glede og entusiasme, tilegne seg kunnskap og ferdigheter om de bare får frihet til å velge selv 

hvordan de lærer. Dette innebærer frihet til å velge arbeidsoppgaver innenfor klare grenser, og 

muligheten til å arbeide uforstyrret i eget tempo. Denne friheten til å arbeide foregår i noe som 

kalles det tilrettelagte miljø. Dette er omgivelser som er skreddersydd for barn på ulike aldersnivå, 

med ulike personligheter og ulik grad av modenhet. Begrepet omfatter ikke bare rommet elevene 

arbeider i, men også læreren, andre voksne personer, og klassekameratene. Videre omfatter det 

også undervisningsmateriell, som er spesielt utviklet for å gi barn mulighet til selv-korrigering. Å gi 

barn mestringsfølelse og selvstendighet er viktige element i pedagogikken. Alle barn i en 

montessoriskole lærer det samme som barn i offentlig skole. Det er måten de lærer på som er 

annerledes.  

Slik er timeplanen i Helgådal Montessori høsten 2018. Den er lik for begge trinn, dvs 1.-4.kl og 5.-7.kl. 

I arbeidsøkt før lunsj vil fokus være på teoretiske fag som matematikk, norsk, engelsk. Alle elevene 

jobber med sine egne individuelle arbeidsplaner. Arbeidsøkten brytes opp med pauser etter elevens 

behov. 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.00-08.45 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

08.45-11.45 Arbeidsøkt Arbeidsøkt 

Uteskole 

Skolebuss 14.30 

Arbeidsøkt Arbeidsøkt 

11.45-13.00 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

13.00-14.30 

Kunst og 

håndverk 

Skolebuss 14.30 

Musikk/KRLE 

Skolebuss 14.30 

Kroppsøving 

Skolebuss 14.30 

Arbeidsøkt 

Skolebuss 14.30 

 



Helgådal Montessori har i dag 18 elever. Elevene er 

delt i to grupper, 1.-4.klasse og 5.-7.klasse. Skolen 

har daglig leder fra Australia, Montessoripedagog 

fra Sverige, pedagog fra Møre, musikkpedagog fra 

Nordland, førskolelærer fra Helgådal, miljøarbeider 

fra Inderøy og barne- og ungdomsarbeider fra Vera 

– en allsidig gjeng ☺   

Skolen har fokus på natur, og hver onsdag har hele 

skolen uteskole. Nærmiljøet brukes flittig. Blant 

aktivitetene elevene har hatt i høst kan nevnes 

hundekjøring, elgjakt, flere fjøsbesøk og fjellturer. 

Skolen har et nært samarbeid med de frivillige 

organisasjonene i Helgådal. Sanitetsdamene i 

bygda stiller opp og bistår ved varmlunsj hver 

fredag, og de har lært bort tradisjonsbakst under 

høstens temauke.  

ALLE elever i 1.-7.klasse er velkommen til å bli elev 

ved vår skole. Vi har i 2019 kapasitet til 30 elever.  

Skolepenger: 300,- pr måned pr barn. Dette 

inkluderer frokost, lunsj, drikke og frukt. En dag for 

uka er det varmmat.  

Skoleskyss: Elever i Verdal kommune har gratis 

skoleskyss til Helgådal Montessori. 

 

Helgådal Montessori har opptak av elever til skolestart august 2019 i løpet av 

høsten 2018. Om elever ønsker å begynne allerede i dette skoleåret, kan daglig 

leder kontaktes for nærmere info. 

 

Lyst til å vite mer? Alle er hjertelig velkommen på Åpen Skole ved Helgådal 

Montessori lørdag 6.oktober kl 11.00-13.00! 

 

 

 

Mvh Helgådal Montessori 

 

Kontaktinfo: 

Daglig leder Fionna Gratton – 95081053 / Styreleder Torill Storholmen - 93045660 


