
Nidelven skole har en unik belig-

genhet langs Trondheims stillely-

tende oase. Skjermet for bylivet, 

men samtidig bare en kort spaser-

tur fra Norges nasjonalhelligdom, 

Vitenskapsmuseet og byens mang-

foldige kulturtilbud. 

I skolegården er våren i ferd med å ta 
knekken på snøen. Sola glimter til gjennom 
skylaget og får Nidelven til å glinse. Midt 
i skolegården står elevene i kø for å slå 
ball. Andre løper rundt huskestativet eller 
prøver å komme inn i dukkehuset. Latteren 
sitter løst.

Klima på dagsorden

Denne våren har elevene blant annet deltatt 
i en klimauke, der de ulike fagene på hvert 
klassetrinn var sentrert rundt samme tema. 
Elevene arbeidet både i egne klasser og i 
grupper på tvers av trinnene. Det gir en 
god mulighet til å utvikle evnen til samar-
beid, som vi er så avhengige av for å kunne 
temme dagens enorme klimautfordringer. 

Resultatene fyller fremdeles veggene i sko-
lens korridorer. Store barnelagde plansjer 
forteller utfyllende om CO2, drivhusefek-
ten og fornybare energikilder. Dermed bi-
drar de ikke bare til opplysning hos eleve-
ne, men også blandt foreldre og besøkende. 

Verdier i fokus

Som en kristen skole ønsker Nidelven å ut-
danne mennesker til gode samfunnsbygge-
re med en naturlig respekt for alle. Skolen 
står for allmenngyldige verdier som nes-
tekjærlighet, respekt og forvalteransvar. Å 
møte utfordringer med bevisste holdninger 
er en verdifull ballast vi gjerne vil utruste 
elevene våre med.

Skolens vegetariske skolekjøkken er en liten 
brikke i denne bevisstgjøringen. Målet er å 
vise hvordan man kan gjøre en liten innsats 
for egen helse, for klimaet og for dyrevel-
ferd uten at det faktisk koster noe. Når 
elevene fra 6. til 9. klasse undervises i mat 
og helse, har rød linsesuppe og taco med 
bønnestuing blitt populære gjengangere 
som lere av elevene også har brakt med 
hjem til sine egne familier.

Ikke dyrt

Høres Nidelven skole ut som noe for deg? 
Ikke nøl med å ta kontakt. Skolen er åpen 
for alle og tilbyr uforpliktende besøksdager. 
Skolepengene ligger for tiden på 800 - 

1.000 kroner i måneden.

Verdibasert skolehverdag

Vi er snart midtveis i vårsemesteret og det 

nærmer seg eksamenstid. Våre eldste elever 

tilbringer nå skolehverdagen med god faglig 

innsats. Gjennom tiden ved Nidelven skole har 

de utviklet seg til selvstendige og ansvarlige 

mennesker. 

Årets prosjektuke ved skolen har vi viet til et svært 
aktuelt tema – klima. Hver dag laget en gruppe klima-
vennlig mat til alle elevene, mens kunst og håndverks-
gruppene hadde fokus på gjenbruk og redesign. Pro-
sjektet ble avsluttet med et klimatoppmøte der elevene 
presenterte ulike tiltak som hver enkelt kan gjøre.

Kom på besøk!

Hos oss har vi tid og rom til å se elevene. Vi er opptatt 
av gode resultater og fremgang hos hver enkelt. Trivsel 
oppstår der det er gjensidig respekt, klare grenser og 
samtidig armslag nok til å være seg selv og vise glede. 

Elever som ønsker å oppleve hverdagen på Nidelven 
skole tilbys uforpliktende besøksdager. 

Med ønske om en varm og solrik vår.

Armina Catargiu

Rektor har ordet

Tonje Elise Vang er kontaktlærer for 1.-2. trinn 

på Nidelven skole. Hun er opptatt av at elevene 

skal oppleve mestringsfølelse i skolehverdagen. 

– Her er det lov å være god. Vi er opptatt av at elevene 
skal oppleve mestringsfølelse og utvikling både faglig 
og sosialt. Vi har oversiktlige klasser og gjør vårt beste 
for å se hver enkelt elev. Det er en veldig god arbeids-
plass, sier hun.

– Det er lov å være god

Dette er Nidelven skole:
• Kristen friskole med 31 

elever fordelt på 1.-10. 
trinn. Åpen for alle elever.

• Medlem av Kristne Frisko-
lers Forbund.

• Ofentlig godkjent etter 
friskoleloven og mottar 
lovbestemt statsstøtte. 
Finansieres også delvis av 
skolepenger (800-1.000 kr i 
måneden).

• Skolen er underlagt samme 
krav til vitnemål og eksa-
men som ofentlige skoler.

• Etablert i 1978. Eies og 
drives av Syvendedags Ad-
ventistkirken i Trondheim.

• Byens høyeste PC-tetthet.
• SFO-ordning for 1.-5. trinn.

www.nidelvenskole.no

Kontakt oss:

Nidelven skole

Schirmersgate 11

7012 Trondheim

Tlf.: 73 52 34 29

E-post: rektor@nidelvenskole.no


