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1. Skolens formål. 
 

Skolen skal drives etter Maria Montessoris pedagogikk. Skolens oppgaver skal planlegges og 
krav stilles ut fra hver elevs aktuelle forutsetninger. Skolen har plikt til å ta vel hånd om alle 
elever og skal legge forholdene til rette for at hver elev kan utvikle seg selv og sine 
interesser. 

 

Elevene er ulike når de begynner på skolen. Skolen skal heller ikke prøve å gjøre dem like. 
Elevene bør forlate skolen med sin individualitet og sitt særpreg i behold. Likeledes bør de 
ha opparbeidet evne til toleranse, samt å respektere andres individualitet. 

 
Elevene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter også utenfor skolen. Skolen skal ha nær 
kontakt med elevenes foresatte og familie. De foresatte skal ha anledning til å føle seg som 
en del av skolen og få lov til å komme på observasjonsbesøk etter avtale. De foresatte skal 
gis innføring i montessoripedagogikk. 

 

Forøvrig gjelder opplæringsloven 17. juli 1998 nr. 61, jfr. §§ 1-1 og 2-12. 

 
 

2. Elevenes muligheter. 
 

Skolen skal gi elevene opplæring i hht Montessorilæreplanen, slik at de kan utvikle: 
 

 Selvstendighet og ansvar for egen læring. 
 

 Evnen til å se helhet og sammenheng. 
 

 Lære om demokratiske prosesser 
 

 Få tilpasset opplæring etter friskoleloven 3-4a 

 

3. Krav til lærerne. 
 

Lærernes oppgaver er med et åpent sinn å: 
 

 Veilede og undervise elevene. 
 

 Observere elevene i et åpent miljø og bruke det som grunnlag for deres planlegging. 
 

 Bygge opp omgivelsene gjennom tilrettelegging av materialer. 
 

 Forberede klassemiljøet i hht montessoripedagogiske prinsipper. 
 

 Evaluere elevene : A ) i samtale med de foresatte minimum 2 ganger pr. år. 
B ) ved skriftlig vurdering til de foresatte 2 ganger pr. år. 

 
Forøvrig gjelder oppl.loven § 9 og 9a for arbeidsmiljø, rettigheter og plikter for elevene 
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4. Krav til tallet på undervisningspersonell. 
 

 

 En kontaktlærer bør ikke ha mer enn 20 elever, dersom det ikke er pedagogiske årsaker         som  t 
gjør at dette er bedre egnet for perioder eller spesielle prosjekter. 

 

 Behovet for assistenter til barn med spesielle behov vurderes ut fra skolens 
ressurser og enkeltvedtak fattet i kommunen. 

 
 

5. Retningslinjer vedr. elev – inntak. 
 

 

Opptaket gjøres i tråd med skolens opptaksreglement. 
Et felles krav for opptak ved skolen er at barnet har rett til skolegang i Norge. 

 

 Klassene skal være aldersblandede med en spredning på minst tre år. 
Småskolen 1-3 klasse, Storskolen 4.-6. klasse og Ungdomsskolen 7.-10. klasse. 

 
 Avviste søkere skal opplyses om klagerett / frist. 

 
 Skolen anbefaler at elever og foresatte blir kjent med skolen før det sendes søknad, og tilbyr 

at nye elever kan/bør hospitere i tre dager. I etterkant av hospiteringen tilbys foreldrene en 
forventnings- og avklaringssamtale med skolen før man søker om skoleplass. 
 

 
6. Ansettelser. 

 

 

 Rektor er ansvarlig for ansettelser og oppsigelser av personal i faste stillinger. 
 

 Det kreves politiattest for tilsatte i grunnskolen etter oppl.loven § 10-9. 
 

 Skolens virksomhetsleder orienterer styret i ansettelsessaker via driftsrapporten. 
 

 Pedagogisk personal skal ha AMI montessoriutdannelse.  

 Etter ansettelse gjelder en gjensidig prøvetid på 6 måneder. 
 
 For øvrig gjelder opplæringsloven § 10-1.  
 Videre gjelder oppl. loven § 10-1 om kompetansekrav for undervisningspersonell. 

 
 
 

7. Lærernes lønn. 
 

Lærerne skal ha samme eller bedre betingelser enn i offentlig norsk grunnskole 
dersom ikke annet er avtalt. Personalet knyttes til Statens Pensjonskasse. Ellers 
følges Lov om ferier og Hovedtariffavtalen i VIRKE HUK. 

 
 

8. Videreutdanning. 
 

 Skolen skal så langt det er mulig gi økonomisk støtte til AMI-
videreutdanning som direkte kan relateres til skolens arbeidsoppgaver. 
Økonomisk støtte til montessoriutdanning tildeles med en bindingstid på 2 år 
etter avsluttet utdanning. Ved oppsigelse forplikter mottaker seg til å betale 
tilbake relativ andel av tilskudd. 

 Skolen vurderer søknader om annen videreutdanning individuelt  



 I tillegg til planleggingsdager bør lærere gis anledning til å delta på relevante kurs m.m. Deltakelse på 
relevante kurs vurderes individuelt. 

 

 
9. Undervisningstiden. 

 

 Rammetimetallet skal være minst som i den offentlige grunnskole. Omfanget av 
undervisningen pr. år skal minst tilsvare undervisningstiden i offentlig grunnskole. 

 

 Det bør være minst 5 planleggingsdager. 
 

 I den utstrekning det er mulig bør skoleruten til den lokale offentlige skolen følges. 
 

 Elevene skal ha leksefri til skoledager etter helligdager, offentlige høytider og etter 
feriedager. 

 

 Det skal være pause på minimum 30 minutter midt på dagen. 
 

 Det skal alltid være tilsyn av voksne i friminuttene. 

 

 
10. Krav til klasserom. 

 

 Hver elev bør i klasserommet ha 4 kvm. gulvareal. Minimum areal pr. elev er 2 kvm. 
 

 Det bør være tilgang på vann i hvert rom. 
 

 Klasserommet godkjennes av Mattilsynet. 
 
 Det fysiske miljøet skal til enhver tid bidra positivt til elevenes utfoldelse og utvikling 

gjennom å forberede etter montessoripedagogiske prinsipper. 

 
 

11. Krav til arbeidsmiljø, HMS og brannøvelser. 
 

Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehage og skole ; § 14 er gjeldene. Forskriften er 
hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven, Lov om brannvern og oppl.loven § 9 og 9a. 

 
 

12. Tannlege, helsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste. 
 

 

Helsesykepleier er tilstede på skolen etter oppsatt plan. Skolefysioterapeuten kontaktes ved 
behov. Skolen samarbeider med vertskommuner til elevene om ev. ekstra støtte som  
pedagigsk psykologisk tjeneste. 

 
 

13. Vaktmester og renhold. 
 

Vaktmester og renholdstjeneste skal stilles til disposisjon for vedlikehold og renhold. 

 
 

14. Foresatte på Tønsberg Montessori. 
 

 
   A) Vi forutsetter at foresatte med barn i TMS samarbeider med skolen om en god skole-hjem relasjon. 
   B) Foresatte ved TMS følger “Foreldrehåndboka”. 
  C) Foresatte ved TMS møter opp til de møter med skolen de innkalles til. 
  D) De foresatte skal gis anledning i ulike former for å informere seg om  
montessoripedagogikk.  
  E) De foresatte skal gis anledning til å bruke sin ekspertise i tilrettelegging av hjelpemidler.  
  F) Det er de foresattes ansvar å sørge for å nyttiggjøre seg den informasjonen som tilbys ved 
skolen. 

 



15. Studiebesøk til skolen. 
 

Skolen skal så vidt det er praktisk mulig ta imot studiebesøk. Skolen vurderer om det kreves 
økonomisk godtgjøring for studiebesøk. Prisliste utarbeides av administrasjonen og 
godkjennes av styret. 

 
 
 
 

16. Organer og utvalg. 
 

Skolen skal ha et stiftelsesstyre, foreldreråd, elevråd og personalmøter i samsvar med 
Friskoleloven §5. Stiftelsens styre skal fungere som styre for skolen. Valgkomiteen bør 
være på plass innen utgangen av januar, og ha kandidater klare i god tid til Årsmøtet. 
Valgkomiteen bør forespørre fordeling av styreverv i god tid før Årsmøtet. 
Valgkomiteen velges for 2 år ad gangen. 
Samarbeidsrådets funksjon er ivaretatt gjennom foreldrenes representasjon i foreldrerådet, 
som deltar i stiftelsesstyret. Skolemiljøutvalgets funksjon ivaretas gjennom elevrådets 
representasjon på enkeltsaker i styret. 

 
 

17. Taushetsplikt og opplysningsplikt. 
 

Den enkelte skal ved sin underskrift bekrefte av man er kjent med at det foreligger 
taushetsplikt og at man er kjent med omfanget og rekkevidden av taushetsplikten.  Skolens 
personal har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten etter Friskoleloven § 
7-4. 

 
 

18. Foreldrebetaling. 
 

Skolen følger gjeldende regler for størrelsen på foreldrebetalingen. Ellers gjelder 
gratisprinsippet jf Friskoleloven. Dersom særlige grunner tilsier det, kan foresatte etter 
søknad innvilges nedsatt foreldrebetaling for en avgrenset periode. 

 
 

19. Læreplaner 
 

Skolen følger Montessorilæreplanen og oppl.loven § 1-2.  

 
 
 
 

Retningslinjene henviser til følgende lovverk : 
 

 

1. Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61 
2. Friskoleloven 01.10.2003  
3. Kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66 
4. Lov om brannvern 
5. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. 
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