
Innføringstakt for Læreplan for 
montessoriskole
-Skoleåret 2020-2021 innføres revidert utgave av Læreplan for 
montessoriskolens overordnet del for alle trinn og fagplaner for 
1.-9. trinn.

-10. trinn skal opp etter «gammel eksamensordning».

-10. trinn følger «gammel læreplan» utover overordnet del

-«Gammel læreplan» har timetall 27 t/uke mot 25 t/uke i ny 
læreplan



Hva betyr det for den aldersblandede gruppen?

• Hver skole må se på lokale løsninger for å dekke timetallet
- Det kan være dekket inn foregående årene. Det er totale timetallet som 

gjelder. 
- En overnattingstur kan hente inn noe av timetallet
- 10. trinn kan følge opp hagen, dyr, relevante arbeidsoppgaver e.l
- Andre eksempler?



Minstetimetall, hva betyr det?

«Friskoler som er godkjent for å drive etter alternative læreplaner, jf. 
forskrift til friskoleloven §§ 2A-2, 2A-3, 2A-4 og 2A-4a, må få fag- og 
timefordelingen godkjent som en del av skolens læreplaner.» 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2020/vedlegg-1/2.-grunnskolen/

- Minstetimetallet er bindende for skolene

- Det må søkes Utdanningsdirektoratet om utvidet minstetimetall

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2020/vedlegg-1/2.-grunnskolen/


Planarbeid
«Faget arbeid er en kobling mellom alle fag og bidrar til driften av 
ungdommenes eget lille samfunn. Montessoriungdomsskolen handler ikke 
bare om teoretiske studier (teoretisk arbeid), men også om praktisk arbeid. 
Dette er to sider av samme sak i forhold til hvilke ferdigheter som trengs for 
å bli best mulig forberedt til voksenlivet.» (s. 154)

-3-års plan
-Hva kan planlegges og hva er spontant?
-Hvem underviser i faget arbeid? 



3 års plan



Eksempler

• undersøke hvordan samisk kunst kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen 
samtid (kunst og håndverk) 

• samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår selvvalgt sang, andre vokale 
uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt (musikk)

• lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og språklige trekk (norsk)

• utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering (matematikk)

• bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på observasjoner som støtter teorien 
(naturfag)



Årstidsvariasjoner

- Benytt årstidenes særpreg til å planlegge året
- Vinterstid kan det passe bedre med en større andel teoretisk 
arbeid
- I mars/april starter «høysesongen» for utforskende arbeid. En 
fordel å  planlegge sammen med elevene i forkant av sesongstart.
- Sett av nok tid til gjennomføring av utforskende arbeid slik at 
ikke timeplanen overstyrer arbeidsgleden. 



Eksempel på en årsplan



SPØRSMÅL?
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