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Aure og Hemne montessoriforening BA driver Luna friskole. Luna er en 
"grendaskole" som startet opp høsten 2005 og følger den offentlige læreplanen. 
Vår erfaring viser at det er vanskelig i grisgrendte strøk å etablere friskoler 
basert på montessori- eller annen alternativ pedagogikk fra dag en. Dette 
skyldes at lærekrefter med denne utdanningen er ettertraktet og vanskelig å 
rekruttere. For "grendaskoler" er det derfor viktig å kunne basere seg på den 
offentlige læreplanen for å kunne etablere et slikt tilbud. 
 
En annen erfaring vi har er at en midlertidig utsettelse av oppstart vil for 
grendaskoler gjøre det vanskelig å starte opp. Dersom den offentlige skolen er 
vedtatt lagt ned, blir da elevene flyttet. Elevene etablerer da et forhold til 
den nye skolen med sine elever og lærekrefter. Å få elevene tilbake til 
grendaskolen blir da vanskelig. Vi ser det derfor som viktig at unntaket for 
grendaskoler blir opprettholdt og presisert i den nye lovteksten. Nedenfor 
forteller vi litt av historien vår frem mot oppstart høsten 2005. 
 
Med vennlig hilsen 
for Aure og Hemne montessoriforening BA 
 
Ragnhild Elise Næss 
leder 
 
Luna friskole - en liten friskole med stort hjerte 
Luna friskole startet opp høsten 2005 med 15 elever fra 1. til 5. klasse. Luna 
friskole ligger på Nordlandet i Aure kommune i Møre og Romsdal. Ei lita grend 
som med industrietableringen på Tjeldbergodden ser lysere på framtida og ville 
beholde skolen i grenda. 
 
Etter ti år med skolestrid hvor vedtak om ny skole ble avløst av vedtak om 
skolenedleggelse (og ny runde igjen) var foreldre og ungdom i etableringsfasen 
lei av usikkerhet rundt hvilket skoletilbud ungene fikk. En startet i 2002 
arbeidet med å etablere en friskole. Selv om den nye friskoleloven åpnet for 
friskoler som følger den offentlige læreplana, valgte en å prøve å etablere en 
montessoriskole. Søknad ble utarbeidet og sendt i januar 2004. Vi søkte etter 
lærerkrefter med montessoriutdanning våren 2004 og igjen rundt årsskiftet 
2004/2005 uten respons. Valget sto da mellom å gi opp planene om skole eller å 
starte opp etter den offentlige læreplana. Vi valgte det siste og vil arbeide 
for å gå over til montessoripedagogikk etterhvert.  
 
Endret søknad ble sendt inn. Godkjenning lot vente på seg. Dette skapte 
usikkerhet for foreldre og aktuelle lærerkandidater. 13. juni 2005 kom 
godkjenningen for drift. Mot alle odds kunne vi da starte opp med 15 elever 
høsten 2005. Rektor ble ansatt i juli 2005 (stilte sporty opp med sommerfugler i 
magen og dårlig samvittighet for arbeidsgiveren sin). Vi har nå drevet et halvt 
år. Elevene finner seg godt til rette, har utviklet seg godt faglig (iht. 
lærerne) og foreldrene er fornøyde. Vi arbeider videre for montessoripedagogikk, 
men vi vet også at kunnskapsløftet vil kreve mye og har gitt oss litt lengre tid 
(må videreutdanne lærerne våre) for å gå over til montessoripedagogikk. 
 
Etterhvert har vi også fått etablert et godt samarbeid med kommunen. Dette har 
vært viktig for oss. Elevene her skal gå over til den kommunale skolen 
etterhvert. Det er derfor viktig å få innsikt i hverandres virksomhet. 



 
Luna er altså en liten grendaskolen; som nok vil bli litt større, men som aldri 
vil bli en stor skole. En skole hvor prinsippet om enhetsskolen (eller 
fellesskolen som det står i høringsnotatet) er viktig. For oss betyr det at det 
skal være en skole hvor det er rom for alle og som alle skal kunne bruke. Det 
betyr at vi skal ta vare på hver enkelt elev, vi skal gi rom for lærerne til å 
utvikle seg videre og at vi skal gi et tilbud uten å kreve skolepenger. Det 
betyr også at vi må gjøre en del på dugnad, men grenda stiller opp og vi får 
aldri nei.  
 
Store og små ved Luna inviterer dere til oss. Se hvor kjekt vi har det. 
 
 
 


