Helgådal Montessori
Søknadsskjema
Inntak 2019-2020
Helgådal Montessori, åpner for søknad om
skoleplass i skoleåret 2019-2020, 1. - 7. klassetrinn.

SØKNADEN SENDES TIL:

Helgådal Montessori
Helgådalsvegen 299
7660 VUKU
info@helgadalmontessori.no
FRIST FOR INNLEVERING AV
SØKNADSSKJEMA TIL FØRSTE
INNTAKSRUNDE:

19. JANUAR 2019

INFORMASJON TIL SØKERE
1. GENERELT
Siden skolen er en privatskole, betales det skolepenger til å supplere driften. (Se under) Helgådal
Montessori skal benytte «Læreplan for Montessoriskolen» utviklet av Norsk Montessori Forbund.
Opplæringsmodellen er blitt populært i Norge med flere Montessoriskoler i landet, og er godkjent av
Utdanningsdirektoratet. Montessoriskoler følger det samme pensum og pedagogiske mål som offentlige
skoler, men tilnærmingen til undervisningen er annerledes. Det vil bli gjort enkelte tilpasninger for barn i
7. trinn slik at overgangen til offentlig ungdomsskole går greit. Montessoriskolen har ingen spesiell religiøs
tilknytning.
2. SKOLEDAGEN
Den obligatorisk skoledagen ved Helgådal Montessori er fra kl.08.00 til kl.14.30, mandag til fredag. Minst en
dag per uke har alle «uteskole».
3. SKOLEFROKOST
Hver dag fra klokka 08.00 og frem til første læringsøkt begynner kl. 08.45, samles elevene i skolens kjøkken
for skolefrokost. Skolefrokost har som mål å være en rolig og god start til dagen – både ernæringsmessig og
sosialt. I tillegg serveres det felles lunsj hver dag. Et felles måltid er en viktig del av Montessori
skoledagen.
4. «ÅPEN SKOLE» (SKOLEFRITIDS ORDNING)
Om det blir tilstrekkelig interesse for det, vil Helgådal Montessori tilby «Åpen Skole» (SFO) både før og etter
vanlige skoletid. Satsen for Åpen Skole skal ikke være høyere enn kommunal takst, og kan justeres ned om
det blir nok interesse. Plass i Åpen Skole kreves et depositum tilsvarende en måneds bruk, og
oppsigelsestid er to måneder. Åpen Skole følger skoleruten. Er det mulig, har Helgådal Montessori som mål
å supplere Åpen Skole timene med aktiviteter organisert av frivillige.
5. SKOLERUTEN
Skoletiden og skoleruten for skoleåret bestemmes av styret og skolens ledelse i henhold til lovverket.
Skoleruten for kommende skoleår legges ut på Helgådal Montessori sin hjemmeside,
www.helgådalmontessori.no, og som blir en del av Foreldrehåndboka, som gis ut før skolestart.
6. INNTAKSREGLEMENT
Skolen skal ta inn elever etter skolens kapasitet. Blir det flere søkere enn plasser, foregår inntaket etter
følgende prioritering: søsken av barn ved skolen; barn av ansatte; barn av andelseiere; og barn som har gått
på andre Montessoriskoler. (Helgådal Montessori Inntaksregler §2. Inntaksreglement finnes på hjemmeside.)
7. KOSTNADER
Skolestyret og skoleledelsen stipulerer følgende kostnader for skoleåret 2019-2020:
•

•

Skolepenger: kr.300,- per barn, per måned – skolepenger betales over totalt 11 måneder. Beløpet
inkluderer to daglige måltider. Et depositum på kr.900,- per barn betales før skolestart. Summen
betales tilbake når barnet slutter på skolen.
Vi råder foreldre til å kjøpe gode uteklær/sko til elevene, siden vi har én ute-dag i uka, uansett vær.

8. FORESATTE
Dugnad: Vi har forståelse for at folk flest har det travelt! Helgådal Montessori krever ikke at foresatte bidrar
med obligatorisk dugnads arbeid. Likevel, er dugnads innsats en viktig forutsetning for at skolepengene skal
fortsette å være så lave som mulig. Dugnader gir også en mulighet for familier å bli bedre kjent med andre i
Helgådal Montessori samfunnet! Dugnadene organiseres av styret sammen med skoleledelsen.
Montessoripedagogikk: Vi oppmuntrer sterkt til at familier setter seg inn i hva Montessoripedagogikk
innebær og hvordan dere, som foresatte, kan støtte barnets Montessori opplæring. Når både foresatte og
lærere har felles forståelse for temaet – at de snakker samme «språket» – blir det bedre kommunikasjon
mellom hjem og skole, og potensielt bedre utfall for barna. En introduksjon til Montessoripedagogikk finnes i
Foreldrehåndboka. Skolen vil også tilby korte kurs om pedagogikken for familier i skolen. Relevant litteratur
kan også kjøpes hos Montessoriforlaget (www.montessoriforlaget.no)
FAU: Etter oppstart skal det velges et Foreldreutvalg.
9. TILBUD OM PLASS
Tilbud om plass sendes ved post før 15. mars 2019.

