
Lær meg 
å lære meg selv



Personlig utvikling
På montessoriskolen er det et sterkt 
fokus på utvikling av barnets 
selvbilde. Barnet opplever på denne 
måten mestring slik at friheten i 
montessorimiljøet kan brukes på en 
konstruktiv og utviklende måte. Det 
er viktig at barnet lærer seg gode 
læringsstrategier

Aldersblanding
Montessoriskolen er en fådelt skole. Elevene lærer av hverandre og lærer 
gjensidig respekt. Barnet følger sine egne trinn i læringen og jobber derfor hele 
tiden med ting de er modne for og i sitt eget tempo. Det skaper mestringsfølelse 
og motivasjon til videre læring.

Sosial kompetanse
I vårt oversiktlige miljø, er det sterkt fokus på sosial kompetanse. Elevene lærer 
respekt for hverandre og omgivelsene.

Oversiktlig miljø
Ved Montessoriskolen i Bergen, blir lærerne godt kjent med alle elevene. 
Vi ønsker et tett samarbeid med foreldrene og tilbyr observasjon i klasserommet.

Heldagsskole
Elevene jobber i 2 lengre arbeidsøkter, noe som gir dem muligheten til å fordype 
seg ordentlig i det de arbeider med. Samtidig er de ferdige med sitt arbeid når de 
går hjem og har ingen lekser. 

Bevegelse
Det føles unaturlig for et barn å sitte i ro lenge av gangen. Elevene på 
montessoriskolen kan bevege seg fritt. Dette oppøver evne til å ikke forstyrre 
andre, samtidig som det gir mulighet til varierte arbeidsstillinger.

Læring i små grupper med 
konkret materiell.
Nytt lærestoff presenteres i små 
grupper eller individuelt. Den 
spesielle pedagogiske metoden og 
læremateriellet er tilrettelagt særlig 
med tanke på å vekke elevenes 
nysgjerrighet.

Konkret materiell
Når barn jobber med konkret materiell 
øker evnen til konsentrasjon og barnet 
får større forståelse av innlæringen. 
Materiellet hjelper også barnet i 
vurderingsarbeidet, med en personlig 
og umiddelbar tilbakemelding. 

Læreplan
Skolen følger godkjent Montessori – 
læreplan med samme kompetansemål 
som offentlig skole.

Tilrettelagt miljø,
Klasserommene et tilrettelagt med 
tanke på barns aktivitet og hjelper 
elevene med å skape orden og 
selvstendighet



Utetid
I utetiden foregår leken på tvers av klasser. Dette er en god og trygg arena 
for utvikling av sosial kompetanse. Vi har 1,5 t utetid daglig, der det legges til 
rette for organisert fysisk aktivitet.

Omgivelsene
På montessoriskolen i Bergen har vi en stor hage med gode lekemuligheter.

SFO
Skolen har tilbud om SFO morgen kl. 7.30 – 8.30 og 
ettermiddag kl. 15.00 – 16.30

For ytterligere informasjon 
se vår hjemmeside www.mbib.no

Montessoriskolen i Bergen
Paradisallèen 20, 5232 Paradis

Postboks 411 nesttun, 5853 Bergen
Tlf. 55 91 27 90
www.mbib.no w
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