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INFORMASJON
TIL SØKERE

Kilebygda Montessoriskole
Jensejordet Nord 9
3739 Skien
Tel. 406 18 059
Org.nr: 994 833 499

Oppt a k for sk oleå r et 2020/2021
Vår visjon er å gi elevene lærelyst for livet

Kilebygda Montessoriskole startet opp høsten 2012, med et grunnskoletilbud for 1. -7. trinn, basert
på Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper. Kilebygda Montessoriskole holder til i de tidligere
lokalene til tidligere Kilebygda skole.
En skoleplass er åpen for alle, men elevinntaket prioriteres i forhold til skolens inntaksregler.
Søknadsfristen for innmelding av elever er primært satt til 15.november, men vi tar inn elever hele
skoleåret, så sant det er ledig kapasitet.
Offentlige midler dekker elevenes undervisningskostnader ved skolen for elever som opptas før 1.
oktober for skoleåret 2020/2021. Skoleplassen dekkes da av statstilskuddet for det skoleåret det
søkes inntak for.
Elever som får innvilget skoleplass, etter 1. oktober for inneværende skoleår, må påregne
skolepenger i henhold til gjeldende satser ut skoleåret eleven starter i. Satsene vedtas av styret i
Kilebygda Montessoriskole.

Skoleruten
Skoletiden og skoleruten for skoleåret bestemmes av skolestyret/skolens ledelse i henhold til
lovverket og blir kunngjort i god tid før skolestart minimum på skolens hjemmeside. Så langt skolen
finner det hensiktsmessig, følger vi skoleruta for skolene i Skien kommune.

Skoledrift
Skolen drives av Kilebygda Montessoriskole:
 Vi forplikter oss til å tilby elevene en kompetent og forsvarlig drevet skole på alle nivåer


Vi ivaretar elevenes undervisning i forhold til de krav og måloppnåelser som foreligger



Vi tilbyr et godt og trygt læringsmiljø der den enkelte elev får utvikle seg i takt med sine egne
evner



Vi legger vekt på gode psykiske og fysiske læringsmiljø ved skolen

Overgangen til/fra montessoriskole
Kilebygda Montessoriskole vil tilby elevene en myk overgang til montessoripedagogikken. Skolen vil
også legge til rette for at de eldste elevene gradvis får tilnærmet sin undervisning for en myk
overgang til ungdomsskole. Som tidligere praksis vil vi søke et godt samarbeid med den/de
respektive ungdomsskole(r) elevene skal videre til.
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SFO
Skolen har tilbud om SFO for 1.-7. trinn. Åpningstider vil være i samråd med foresattes behov, og
prisene vil være tilsvarende tilbudet til Skien kommune. Se våre hjemmesider for mer informasjon
om SFO, eller ta kontakt med oss.

Mat og drikke
Fire dager i uka er det skolemat, frukt og melk, hvor elevene spiser sammen med lærer på
klasserommet. En av disse dagene er det varm lunsj tilberedt av elevene i 5.-7. trinn. Den femte
dagen er det uteskole, og elevene har med egen niste. Matpenger utgjør for tiden kr 350 per måned
(4 måneder i høsthalvåret og 5 måneder i vårhalvåret).

Elevens rettigheter
Elevene i friskoler har samme rett som elever i offentlig skole med hensyn til:
 Gratis skoleskyss (innad i bostedskommunen)


Helsesykepleier og tannhelsetjenester



Nødvendig spesialundervisning

Søknadsprosess
Utfylt søknadsskjema leveres på skolen eller sendes:
Kilebygda Montessoriskole SA
V/styreleder
Jensejordet nord 9
3739 Skien

Har du/dere spørsmål, kan følgende personer kontaktes:
Elisabeth Endrestad, Daglig leder, Tlf. 476 74 411
e-post: personal@kilebygdamontessoriskole.no
Johan Guldbjørnsen, Styreleder, Tlf. 916 30 647
e-post: johanag@online.no
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