Velkommen som førsteklasseforelder 
Vi ønsker med dette å ønske dere som har unger som skal begynne i 1.klasse
velkommen til Opdøl Montessoriskole. Vi ønsker å gi dere en del praktisk
informasjon i forbindelse med oppstart i 1.klasse. For skoleåret 2017/2018
arbeider disse ved Opdøl Montessoriskole:
 Daglig leder/rektor er Kai Haug. Han har også det pedagogiske ansvaret.
 Øvrige lærere ved skolen er: Kari Stormo, Helén Myrvold, Renate Hansen,
Peder Austli Pettersen, Arnt-Vidar Bjåstad, Kathrine Solgren, Anette
Arctander og Odin Lindgaard.
 Assistenter er Linn Straum, Elin Andersen og Per-Arne Hattrem: Linn, Elin og
Per-Arne er også på SFO. Per-Arne er i tillegg vaktmester.
 Lene Hanssen har ansvar for kjøkkenet og vasking.
 For skoleåret 2017/2018 blir disse i gruppe 1 (1.-3.klasse):
o Helén Myrvold, Renate Hansen, Kari Stormo, Anette Arctander, Linn
Straum, Per-Arne Hattrem og Elin Andersen. Renate og Helén er
kontaktlærere.

Skoledagen ser slik ut:
Kl 0730-0800

Tilsyn

Kl 0800-0830

Frokost

Kl 0830-1130

Arbeidsøkt 1

Kl 1130-1200

Lunsj

Kl 1200-1300

Utetid

Kl 1300-1500

Arbeidsøkt 2

Arbeidsøkt 1 0830-1130

Arbeidsøkt 1 starter med en samling før de begynner å jobbe med
montessorimateriell. Ulikt materiell blir presentert (blir vist hvordan det skal
brukes) for elevene og deretter kan de velge selv hvilket materiell de ønsker å
jobbe med. Mot slutten av arbeidsøkten har alle en egen ukesoppgave de skal
gjøre etter at de har ryddet på plass det de har arbeidet med. Det settes av tid
slik at elevene kan vise frem ferdige arbeider til de andre. Det kan virke som 3
timer er en lang arbeidsøkt for små 1.klassinger, men de klarer godt å jobbe så
lenge. De får arbeide med ulikt materiell og så lenge de selv ønsker. Det finnes
montessorimateriell i de fleste fag, men det jobbes mest med språk-, matte- og
kulturfag i arbeidsøkt 1.
Lunsj 1130-1200
Ved alle måltider på skolen blir elevene oppfordret og vist hvordan de skal
smøre på og lage sin egen mat. Det er fint om dere øver på dette hjemme også.
Elvene sitter sammen med noen fra ulike klasser ved hvert bord. Det forventes
at de store elevene hjelper de små og går foran som gode forbilder. En gang i
uken serveres det varm mat.
Utetid 1200-1300
Elevene får god tid til å være ute. Skolen har lekestativ/klatrestativ, dessestativ,
desseplanke, sandkasse, fotballbane og basketballbane. Det er særdeles viktig
at alle har med skotøy og uteklær etter vær. Dersom elevene ikke har med
uteklær og skotøy tilpasset været, blir foreldre ringt opp og må komme med.
Alle klær må være godt merket. Vi hjelper elevene slik at de selv skal holde
orden på sin egen garderobeplass.

Arbeidsøkt 2
I arbeidsøkt 2 har elevene andre fag som kroppsøving, svømming, kunst og
håndverk og «Det er mitt valg». «Det er mitt valg» er et opplegg for godt
klassemiljø. Noen ganger jobber de også med de andre fagene.
Skoleåret 2016/2017 har skoledagen vært ferdig kl 1200 på fredager. Det kan
hende det blir forandret i skoleåret 2017/2018.
Lekser
Siden elevene går flere timer per uke enn offentlige skoler klarer de fleste å
arbeide seg ferdig med det de jobber med i løpet av uken. For skoleåret
2017/2018 vil alle elevene få leselekse hjemme.
SFO
Elever som har behov for SFO går til SFO etter skoleslutt kl 1500 (1200). Det
må søkes om plass. Søknad fås ved å ta kontakt med skolen eller kan lastes
ned fra skolens hjemmesiden.
Buss
De elevene som har krav på buss til skolen får det. I skoleåret 2016/2017
kommer bussene til skole til ca kl 0800. Etter skoleslutt går første buss ca kl
1510. Denne bussen kjører rundt Rise, Leitebakken, Offersøy og til Gravdal.
Andre buss går ca kl 1520. Den kjører til Leknes og elever som skal videre til
andre endestasjoner må bytte buss her. Tredje buss går ca kl 1520 til Bøstad
og videre til Svolvær. Vi regner med busstidene blir ganske like i skoleåret
2017/2018.

Kontakt oss
Beskjeder til og fra skolen/SFO skrives på meldinger gjennom SMS-systemet
Transponder. Vanlig fravær gis beskjed om på Transponder. Vi sjekker
Transponder hver dag før kl 0800, så meldinger vi må vite om må være sendt
innen dette klokkeslettet. Nummer til Transponder er 59440113.
Telefonnummer til skolen er 97640684. Det er lettest å treffe noen mellom kl
12-13 siden vi foreløpig ikke har kontorpersonale.
Skolens epostadresse er opdol.montessori@gmail.com
Helén sin epostadr. er hemy@opdol.com
Renate sin epostadr. er reha@opdol.com
Kari sin epostadr. er kast@opdol.com
Søknad om fri
Søknad om fri fra skolen inntil 3 dager sendes kontaktlærer via Transponer
eller epost. Søknad om fri over 3 dager sendes på eget skjema skriftlig til rektor.
Elever kan gis fri inntil 10 skoledager i løpet av et skoleår.

Er det noe annet dere lurer på, ta kontakt 

