Referat fra medlemsmøte i Holla Bygdekvinnelag 13.02.2019
Møtet ble holdt i «Biksen» på Søve. Det var ca 35 tilstede, av disse var 9 ikke medlemmer,
men som muligens vil bli medlemmer. En av disse tok kontakt med meg etterpå og ba meg
melde henne inn.
Jane Hjelseth ønsket alle velkommen, det var litt vårstemning ute så vi sang «Alle fugler små
de er». Etterpå leste Jane et februardikt.
Emnet for kvelden var: Orientering om Montesorri-skolen i Helgen.
Denne skolen har nå vært i gang i en del år. Grunnen til at skolen ble startet, var nedleggelse
av Helgen og Fen barneskoler.
Vi hadde besøk av leder Randi Langeland Teigen og en av lærerne, Niclas Bãlldal. Randi
fortalte om oppstarten og utviklingen av skolen som i dag har ca 40 elever fra Nome og noen
fra Gvarv og Skien. Oppstarten var arbeidskrevende, men nå er tilbygget ferdig og alt
fungerer veldig bra. Det er totalt rundt 20 ansatte tilknyttet skolen. Elevene er fra 1. til 7.
klasse.
Helgen montesorriskole praktiserer undervisningen i henhold til pedagogiske prinsipper
grunnlagt av den italienske leger Maria Montesorri (1870-1952). Pedagogikken er basert på
barnas egenverdi, læring uten negative inntrykk, og at elevene selv skal søke etter kunnskap.
Niclas fortalte litt om undervisningsopplegget for skolen, hva som er forskjellig fra den
offentlige. De må imidlertid følge læreplanene for den offentlige skolen, og har nasjonale
prøver på lik linje. De får støtte fra det offentlige, slik at det koster ikke noe ekstra å gå på
skolen, det eneste er kr 80 per måned som dekker felles-måltid på fredagene.
Etter den interessante orienteringen fikk vi også anledning til å stille spørsmål.
Da de ville ikke ha noe honorar, ble vi enige om å sende ei grønn plante til skolen som takk
for besøket.
Etterpå var det tid for kaffe og påsmurte rundstykker og kaker, samt loddsalg. Det kom inn kr
2.274 på denne.
Tilslutt sang vi «Fager kveldssol smiler».
Neste møte er 13. mars på det nye biblioteket.
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