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Montessori
Marius Brenne - rektor på Markabygda
Montessoriskole - deler sine tanker om
Montessori opplæring. Han påstar at det ikke
er noen «høyt på strå», latte-drikkende
foreldre hos dem, nei....
HM: Hva mener du, Marius, er de største
forskjellene mellom mainstream opplæring og
Montessori opplæring?

De er også gode til å være ute og i fysisk
aktivitet. Det tror jeg vi kan takke uteskolen for.
HM: Med snakk om «Uteskole», Helgådal
Montessori, i likhet til Markabygda, kommer
også til å bruke uteskole (en dag per uke da
undervisningen foregår utendørs) som en del av
undervisningen. Hvorfor synes dere at uteskole
er så viktig?
MB: Jeg mener at uteskole er viktig av mange
grunner. Elevene får et avbrekk fra det teoretiske
og kan drive skolearbeid på en praktisk måte. De
får også mer fysisk aktivitet for vi får mer å mer
stillesittende barn. Spesielt guttene profiterer på
uteskole, gjøre ting praktisk.

MB: Forskjellen ligger vel i
hovedsak at i
montessoripedagogikken
brukes det mye
konkretiseringsmateriell.
Organiseringen av
klasserommet er også
annerledes i en
montessoriskole enn i den
offentlige. Skoledagen er
annerledes inndelt med lengre
arbeidsøkter og en lang pause
midt på dagen. For vår del er
disse øktene på henholdsvis
2,5t og 2t. Med en 60
minutters pause til lunsj og
utelek mellom.

HM: Og hva mener barna selv
om å være elever på
Markabygda Montessori?

HM: Det er en del
misforståelse og fordommer der ute angående
Montessoriskoler: alt fra at de er bare for barn
med spesielle behov, at Montessori barn blir helt
«ville» pga frihet til å velge arbeidsoppgaver, og
til-og-med at Montessoriforeldre er avokadospisende, kaffe latte-drikkende kulturelle
«snobber» (!) Hva sier du til slike påstander?

MB: Ja, det tror jeg.

MB: Vi har ingen «ville» barn i Markabygda. Vi
har en ganske høy andel med barn med
spesielle behov, men det er langt ifra kun slike
barn hos oss. Elevene har jo en viss frihet, men
det er fortsatt den voksne som har det siste
ordet. Vi har heller ingen «høyt på strå» foreldre.
Her er det en viss forskjell på montessoriskoler
som ligger i en by kontra på landet.

MB: Her skulle vel spørsmålet
vært stilt til elevene. Jeg tror
de fleste av elevene trives
godt med å være elev ved
skolen.
HM: Vi går inn i en periode
med store forandringer i
samfunnet pga teknologiske
utviklinger, blant annet. Tror
du at Montessori opplæring
kan ha en positiv innvirkning
on hvordan dagens
skoleelever møter framtiden?
HM: Markabygda Montessori går mot sin 15. år i
operasjon og er blitt en stor suksess. Hvorfor
synes du at en Montessoriskole fungerer så godt
opp i Markabygda?
MB: Skolen fungerer godt pga. stort engasjement
rundt skolen fra bygdas innbyggere. Foreldre
stiller opp om vi trenger hjelp til noe. Skolen er
limet i bygda.
HM: Takk for din tid, Marius!

HM: ….Og de er heller ikke «religiøse» skoler?
MB: Nei!
HM: Har du fått noen tilbakemeldinger fra
foreldre eller andre om hvordan det går med
barn som har vært på Markabygda, etter at de
begynner på ungdomsskole?
MB: Elevene som kommer fra oss er på lik linje
med de som kommer fra andre skoler faglig. Vi
har fått tilbakemeldinger på at elever fra oss er
gode til å presentere for andre hva de har gjort.

Skoleelevene på Markabygda Montessori nytter
fritiden.

