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Kragerøskjærgården Montessori
skole og Stø Kurs er begreper
som det snakkes mye om for
tiden.
Hva er det egentlig snakk om?

KSM er en forening med
medlemmer som består av alle
foreldre med barn på den nye
Montessoriskolen.

Denne foreningen velger på
årsmøtet et skolestyre.

Medlemmene velges fritt, det
behøver derfor ikke sitte foreldre
i styret.

Styret har et overordnet ansvar
for at skolen driver i henhold til
lover og regler for privatskoler.

Ansvaret for daglig drift,
ansatte og elever ligger hos
daglig leder (rektor) og lærere.

KSM får offentlig støtte og skal
være gratis.

En privatskole tillates å motta
offentlig støtte, private gaver og
å iverksette foreldrebetaling,
men det er ikke lov å drive med
andre inntektsbringende
aktiviteter.

Støtteforeningen Stø Kurs

ble derfor etablert for å ha frihet
til å drive med ymse inntekts
bringende aktiviteter og andre
tiltak for å støtte KSM.

Medlemskap i foreningen er
åpent for alle.
Stø Kurs vil også jobbe med å
skaffe sponsorer blant firmaer og
private som ønsker å støtte
skolen og dermed et levedyktig
skjærgårdsmiljø.

Tor Dønvik

KSM og Stø Kurs

De viktigste milepælene er:
Ansettelser KSM; Søk snarest! (senest 1 5/1 /1 3)
Elevopptak KSM; Søk snarest! (senest 1 5/1 /1 3)
Informasjonsmøte i Kragerø; Lø 8. des
Godkjenning fra Udanningsdirektoratet; (søknader
behandles fortløpende på nyåret, senest 1 /4/1 3)
Leieavtale skolebygg; Før Jul
Følg med på: www.kragero-montessori.no
Kontaktinformasjon:
Helle Dønvik:
helle_donvik@hotmail.com - tlf 99 78 82 89

Nika Baudoin:
nika_baudoin@hotmail.com-tlf 94 79 96 57

Karianne Ruud:
karianneruud@hotmail.com-tlf. 47 41 94 06

KSM: Jobbsøknader: Vi har registrert flere
kvalifiserte hendvendelser på de ledige stillingene.
Elevopptak: Vi registerer interesse blant foreldre
også utenfor øydistriktet. Informasjon og praktiske
avklaringer skal prioriteres fremover.
Skåtøy Vel har startet forhandling med kommunen
om leie av skolebygget. Stø Kurs promoterer
skjærgården og den nye skolen.

Lør. 8. des. kl 1 430
Kragerø Bibliotek .

Kragerøskjærgården Montessoriskole inviterer alle
interesserte, foreldre og andre, til informasjonsmøte
om skoleprosjektet i skjærgården.

Helga Høystad forteller om sine erfaringer; Hun har
gått på, hatt barn på og undervist på Montessori
skole. Hunhar vært lærer på Venabygd Montessori
skole (en suksesshistorie som startet i 2003).

Orientering fra styret om KSM
Sjekk hjemmeside: www.kragero-montessori.no

Styret

"Timeplan KSM" Siste nytt.



Skjærgårds
entusiast Lise

Juel bidrar
allerede på
flere måter til
skoleprosjektet.

Lise er en av flere kreative
kunstnere som bor på Skåtøy

Hun er også grafisk designer
og har laget flotte og
profesjonelle trykksaker, logoer
og brosjyrer for KSM og Stø
Kurs.

Lise forteller at hun laget
skolens logo sammen med barna
på Skåtøy skole fra Skåtøy og
Jomfruland:

"Vi laget hele alfabetet

sammen med barn fra Skåtøy

skole, Skåtøy barnehage og

SFO. Det er veldig morsomt å se
løsningene de finner for å bygge

de levende bokstavene. Det er
ingen lett øvelse. Mye samarbeid
må til.

Du kan ikke se deg selv
utenifra og må derfor bruke
andres øyner til å korrigere deg.
Vi tok bilder av alle forsøk. Så
valgte jeg ut til slutt de mest
lesbare bokstavene og jeg jobbet
videre på datamaskin for å lage
silhuetter av dem. Nå har vi en
helt unik font som det er mulig å
skrive med på data; Takk til alle
sammen!"

Lise, sammen med Jordy
Smits, sto bak sommerens svært
vellykkede kunstprosjekt på
Skåtøy. Det endte som kjent med
at fuglekassene ble solgt på
auksjon til inntekt for Stø Kurs.

Lise har barn som skal gå på
KSM, hun sier at:

"Kunst handler om å bygge

lek; det vil si bestemme et mål,
velge spilleregler/ begrensninger
og prøve å oppnå målet ved å
holde seg til de reglene. Da kan
man slippe tak, tenke nye veier
og bli overasket over resultatet.
Altså handler det om frihet.

Små barn gjør dette helt
naturlig, de utforsker. Det er
spennende å balansere mellom
å gi slipp og kontroll.

Kunst er vel som en skole,
hvor man ikke bestemmer på
forhånd hva man skal lære og
kan derfor virke som en nyttig
ventil i en krevende og for
ventningsladet læringshverdag."

Skjærgårdsentusiast
og pensjonist Peder
Ellingvåg er en
"nyetablert" Skåtøy
beboer på 11. året.

Han er flink med trearbeid og
har laget denne flotte Stø Kurs
koggen i miniatyr for oss.

Peder sier; "Jeg har lyst til å
støtte skoleprosjektet og jeg kan

bidra på mange måter, det være
seg skoleaktiviteter knyttet til sjø,
kystkultur, trearbeid og mye
mer".

Peder og kona Ragnhild er
begge pensjonerte lærere med
lang erfaring og mangfoldige
interesser og kunnskap. De
utviser stort lokalt engasjement
og stor dugnadsiver.

Skjærgårdsentusiast
Tor Dønvik er en
troglodytt født på
Skåtøy. Tor er en

pensjonert ingeniør som i fjor
bidro som frivillig lærer for 7.
klasse på Skåtøy skole.

Data og realfag sto på time
planen, men dette utviklet seg
etterhvert til å bli bruk av IKT til
internasjonalt sammarbeid med
en annen liten øyskole.
Resultat ble en vellykket elev
utveksling mellom skolene på
Skåtøy og Clare Island i Irland.

Tor sier; "En liten skole gir
uante muligheter.

Eksemplet med internasjonalt
samarbeid ved bruk av IKT og
elevutveksling ga positive ut
fordringer, god læring og trivsel
for elever, lærere og foreldre.

Å være utadrettet mot resten
av verden har alltid vært en viktig
del av kystkulturen og dette
ønskes vidreført i den nye
skolen."

Tor Dønvik

Tor Dønvik
Skjærgårdsentusiasme
og den nye skolen.

Irske og norske barn i irsk

folkedans på 1 7. mai på kafeen.

Stø Kurs for anledningen på

torvet i Kragerø

Skjærgårdsentusiasme og
den nye skolen.



Vil du være med å starte og å utvikle en ny
skole i lokalmiljøet?

Kragerøskjærgården Montessoriskole (KSM) er
planlagt med oppstart høsten 2013 og er en privat
grunnskole for inntil 45 elever fra 1. – 7. trinn. Vi søker:

• Montessorilærer/pedagogisk leder 100%
• Daglig leder 50%
• Lærer(e) 100% eventuelt 2 x 50%
• Assistent 30%
Søknadsfrist så snart som mulig, senest 15. 01.2013.

Søknad og spørsmål sendes til Karianne Ruud:
epost: karianneruud@hotmail.com
eller tlf: 47 41 94 06.

Vil du at barnet ditt skal bli elev ved en
Montessoriskole nært knyttet til skjærgårdens
natur og kultur?
Foreldre kan nå søke om plass ved KSM for sine barn.
For skoleåret 2013/2014 tas det inn elever på alle trinn
fra 1. til 7. Søknadsfristen er 15. januar 2013 og
søknad kan sendes fra 24. november 2012.
Vil du vite mer?
KSM inviterer til informasjonsmøte på Kragerø Bibliotek
den 8. desember kl. 14.30.
Vi får besøk av en Montessorilærer som forteller om
hvordan pedagogikken fungerer i teori og praksis. Vi får
mulighet til å utforske ulike typer Montessorimateriell.
Skolestyret informerer om skolen, søknad og opptak
med mer. Dette er en fin anledning for alle interesserte
til å få vite mer om både Montessoripedagogikken og
om Kragerøskjærgården Montessoriskole!
Det blir anledning til å stille spørsmål og vi håper på
mange nysgjerrige deltagere!
For fullstendig utlysningstekst, KSMs visjoner og
satsningsområder og oppdatert informasjon, se:

www.kragero-montessori.no

Skjærgårdsentusiast: Tomas Krafft
har, sammen med flere fedre med
barn som skal gå på KSM, kjøpt en
Wiksten kogg på 25 fot fra 1976.

De har skaffet sponsing på lakk, maling og stoff
til oppussing.

De mangler eik og furuplank til nye bakker og
dollbord.

De har et noe usikkert motorprosjekt på gang,
så en god solid dieselmotor som passer til denne
båten er også på ønskelista.

Er det noen, som kjenner noen, som kjenner
noen, osv. som kan og vil sponse materialer, motor
og andre ting til dette prosjektet?
Ikke nøl! Ta kontakt!

Konklusjon
Disse 4 eksemplene viser at det mangler ikke på

evne og vilje til støtte KSM fra både unge og
gamle ressurssterke entusiaster i skjærgården.

Flere entusiaster vaker i vannskorpa, også blant
våre sommergjester, som kan og vil bidra til
fremtidige spennende skoleprosjekter .

Dette borger for at det nye skjærgårds
skoletilbudet blir bra for unger, foreldre og alle
som er interessert i skjærgårdsliv og kystkultur.

Tor Dønvik
Slik skal KSM båten se ut til neste års koggregatta, etter

restaurering og oppussing, men da fylt opp med KSM unger

Tomas Krafft er en av initiativtagerene til

den populære koggregattaen i Kragerø.

Søker du jobb? Søker du elevplass? på
den nye skolen. Vil du vite mer?



Barnefamilier!
Flytt til Kragerøskjærgården! Flytt tll Skåtøy!

Kunne du tenke deg å bli øyboer? På en øy finner du
den fred, ro og trygghet som gir bra oppvekstvilkår for
barn og trivsel voksne. Husk! trives barn, trives mor,
trives far.

Det er ikke mer ro enn det du selv vil ha, på Skåtøy
er det et aktivt lokalmiljø med aktiviteter for gammel og
ung hele året.

Om sommeren får vi en liten smak av hovedstaden
også på Skåtøy. Det er akkurat nok til at det er
hyggelig. Vil du ha enda mer fart og driv er det bare å
dra til Kragerø. Turen til byen gjør du med egen båt
eller med bilfergen fra Skåtøyroa.
Bomuligheter på Skåtøy.

Det er nå 2 ledige ledige leiligheter i Sjøheia
borettslag (eller Sjørøverheia som Jonatan på 4 år
mener det heter).
Her er det er 5 min. å gå til skole og barnehage og 10
min. til brygge og badeplass,
Se www.kragero-bbl.no/

Det er byggeklare tomter på Østre Ødegaard, her er
det 20 min å gå (på skogsstier hvis du vil det) til skolen.
Du kan få båtplass (10 min å gå) i Øygaardskilen, der
kan du bade eller ta båten rett ut i Jomfrulandsrenna.
Tomtene har utsikt mot Jomfuland og Stråholmen.
Grunneier har arealer som kan leies og brukes til

sevberging med dyrking eller dyrehold rett i nærheten.
Se www.finn.no FINNkode: 36994798

Det er byggeklare kommunale tomter på Bråtøy-
skogen. Disse tomtene ligger ytterst på Skåtøy mot
Jomfruland. Det er ca 45 min å gå eller en kort busstur
til skolen.
Se www.kragero.kommune.no/bratoyskogen
Flere bomuligheter på Skåtøy finner du på:
www.kragerokystperlene.no/flytthit

Skåtøy er den største øya i Kragerøskjærgården.
Andre bebodde øyer i ytre øydistrikt ønsker flere
fastboende også.
Jomfruland og Gumø har i mange år nå benyttet

barnehage og skole på Skåtøy. Sammen jobber vi for
bevare og utvikle levedyktige lokalmiljøer for
fastboende i Skjærgården.

Tor Dønvik

Rapport fra “Stø kurs”.

Som dere sikkert vet er “Stø kurs” støtteforeningen
for Skjærgårdens Montessoriskole på Skåtøy.
Siden sist:
Vi har hatt våre første stand på torget i Kragerø
lørdag 10, 17 og 24 november. Hensikten vår var å
skape blest om Skåtøy og øydistriktet og få folk til
å flytte hit. Vi forsøker “å selge” Skåtøy og
øydistriktet. Vi vil at riktig mange skal flytte til oss.
På Skåtøy har vi:

• Boliggyggerlagsleiligheter.
• Vidars utsiktstomter
• Kommunens tomter på Bråtøy
• Mange sosiale aktiviteter hele året.
• Planlegging av Montessoriskole.
• Skåtøy Kafe og galleri.
• Skåtøy vise og poesifestival.
Det foregår ting på andre øyer også, blant annet

flytter det en ny barnefamilie til Gumø i disse
dager.

Det har vært hyggelige og sosiale dager på
torget i Kragerø. Vi snakket med folk og ga bort
Montessori kake og kaffe. Flere ville prate, men
været var dårlig, vi fortsetter.
Foreløpig planlagte lørdager på torvet er:
01 .1 2 og 08.1 2

Vi blir kjempeglade hvis noen vil stå sammen
med oss (en viss slitasje vil nok merkes om noen
uker).

Vi har avholdt 2 studiekvelder om Montessori
pedagogikken. Hensikten var at vi alle skulle lære
litt mer. På den måten kan vi stille litt mer
intelligente og relevante spørsmål når det store
infomøtet finner sted. Det var ca. 15 som stilte
(glemte å telle) og vi var fornøyde. Særlig siste
kvelden tror jeg alle ble engasjert. Vi tror at
engasjement er helt nødvendig for å lykkes. Vi blir
mer og mer positive til pedagogikken jo mer vi
lærer.

Minner om at Trine har bøker til utlån, det er bare
å ta kontakt.

Med optimistisk hilsen Trine, Erling, Bente og Randi

Skåtøy sett fra Vest. foto Reidar Braatø
Her er det fint å bo! Bli øyboer du også!
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