
 

Velkommen til 

Snåsa Montessoriskole 

 
 
Snåsa Montessoriskole ble startet høsten 2002. I dag har skolen 66 elever fra 1.-10. trinn og 24 
ansatte, derav to lærlinger.  
Snåsa Montessoriskole er et faglig-pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske 
prinsipper. Montessoriskolens mål er å gi elevene og foreldre det best mulige tilbud med 
Montessori sin pedagogikk som grunnlag.  
Vår visjon er: Mestring, læringsglede og harmoni. 

 

Snåsa Montessoriskole tilbyr: 

 

  

Et vidt spekter av 

konkretiseringsmateriell 

i alle fagområder. 

 

Alle klasserom har 

montessorimateriell 

tilgjengelig for elevene. 

 

  

Lærerne lager også 

materiell selv som er 

tilpasset den enkelte 

elev eller gruppa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har et nøye forberedt og tilrettelagt 

miljø. 

Klasserommet er oppdelt i soner basert 

på det enkelte fag. 

• Varierte læringsmuligheter.  

• Trygghet og oppmuntring til 

selvstendighet.  

• Individualisering. 

• Frihet under ansvar og 

uforstyrrede arbeidssykluser. 

 

 



 

 

Våre lærere har i tillegg til 

lærerutdanning også videreutdanning 

innen Montessori-pedagogikk.  

Fokus på oppfølging av hvert enkelt 

skolebarn fra skolestart.  

Et skolemiljø der læreren skal være en 

inspirator og veileder.  

 
I tillegg har vi:  

• Frokost og frukt hver dag for alle elever. 

• Varmlunsj hver tirsdag og smøremåltid til lunsj mandag, onsdag, torsdag og 

fredag. 1.-4. må ha med matpakke på uteskoledagen. 

• Kokk som tilbereder varmlunsj og baker brød. 

• Et brødmåltid på SFO ettermiddag. 

• 1.-7. trinn har èn fast uteskoledag i uka.  

• SFO-tilbud for alle trinn, også i deler av sommerferien 

• Leksehjelp for alle trinn i skoletida. 

• Leirskole for 5.-7. trinn 

• U-trinn med studieturer i inn- og utland i løpet av skoleårene. 

• Bruk av Snåsafjella i ulike årstider, bl.a. besøke fjellgårdene.  

• Skolen gir tilbud om samisk språkopplæring.  

• Mobilfri skole. 

 

 

 

 

Organisering av skoledagen: 

Aldersblandede grupper. 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10.trinn. 

Aldersblandede grupper er et grunnleggende Montessoripedagogisk prinsipp.   

• Aldersblanding gir barn med ulik alder og erfaringsbakgrunn muligheten til å 

arbeide sammen og hjelpe hverandre.  

• Vennskap oppmuntres på tvers av alder.  



• Læreren kan observere den enkelte over en lengre periode, og i ulike sosiale 

sammenhenger.  

• Elevene har muligheten til å arbeide på ulike nivåer samtidig, etter 

forutsetninger og interesse. 

• Elever i samme fødselsår har ikke nødvendigvis samme læringshastighet i 

alle emner. Her tilpasser vi til den enkelte elev. 

• Normen blir samarbeid (i stedet for konkurranse). 

• Elever inspirerer hverandre og oppmuntrer hverandre til innsats og 

utforskning. 

• Elevene får skoleskyss etter gjeldende regler, uavhengig av hvor i bygda de 

bor. 

Vi har ikke en timeplan der hvert enkelt fag står oppført. De eneste fagene som er 

timeplanfestet er gym, kunst og håndverk og musikk. Arbeidsdagen er oppdelt i 2 

lange arbeidsøkter, 3,25 timer før lunsj og 1,5 time etter lunsj. 

Elevene jobber både individuelt og i grupper. Det arbeides ofte tverrfaglig.  

Kjernetid 08.15-14.00. Skolefrokost/SFO fra 07.45- 08.15. SFO fra 14.00-16.30. 

 

Fadderordning: 

Vi starter med faddertreff i januar. Alle kommende førsteklassinger vil da få to 

faddere, en fra 2.trinn og en fra 5. trinn. Vi har minst 5 faddertreff utover våren. 

Her blir barna kjent med skolen, medelever og læreren sin. Førskolebarna får 

muligheten til å arbeide med Montessorimateriell.  

Hospitering hos neste gruppe før overgang til neste trinn. 

 

  
  

  
 



Søknadsfrist: 

Søknadsfrist og innskriving for skolen er 4. oktober 2019. Vi tar også inn elever i 

alle trinn utenom søknadsfrist så lenge vi har ledige plasser.  

Det er ikke nødvendig at barna har gått i en Montessoribarnehage før skolestart. 

Vi har god erfaring med å legge til rette for en god overgang barnehage/skole og gi 

alle elever en god start på skolen.  

Det er rom for at barn fra andre barnehager kan ha besøksdager i 

montessoribarnehagen før skolestart for å bli kjent med barna og pedagogikken. 
 

Ønsker dere flere opplysninger, kan dere ta kontakt med skolen på telefon  

74 15 29 00 eller mobilnr. til rektor 476 42 158.   

 

 

 

Mer info og søknadsskjema finner dere på vår hjemmeside 

www.snasamontessori.no. Besøk oss gjerne på vår facebookside. 
 

Dere kan når som helst komme på besøk til skolen for omvisning. Ring og avtal tid.   

 

 

Vennlig hilsen 

Snåsa Montessoriskole 

 

Kåre Brøndbo 

Rektor 

 

 

 
 

 

 

http://www.snasamontessori.no/

