En dag hos Nidelven skole
I skolegården er sommeren på full fremmarsj.
Sola glimter til gjennom skylaget og får Nidelven til å glinse. Det er vanskelig å tro at man
befinner seg i hjertet av Trondheim sentrum.

Rektor har ordet
Mai er en spennende årstid for oss som driver
skole. Like sikkert som at knoppene skyter, er
det at eksamenstiden nærmer seg med spente
elever.
Vår skole er underlagt samme krav til vitnemål og
eksamen som offentlige skoler. En god eksamen for
den enkelte elev er et klart mål for arbeidet vi gjør
gjennom året. Som ansatte ved skolen opplever vi
nok på mange måter den samme spenningen som
avgangskullet. Klarer de å få ut sitt potensiale og vise
noe av det de har lært i løpet av sine år på Nidelven?

Midt i skolegården står elevene i kø for å slå ball. Andre
løper rundt huskestativet eller prøver å komme inn i
dukkehuset. Det spilles fotball og klappeleker. Latteren
sitter løst.
Rom for undring
Minutter senere er elevene samlet under tak i sine respektive klasserom. Inne hos 5.-7. klasse handler undervisningen om svartedauden. Mange av elevene lar seg fascinere
av temaet og rekker opp hånden for å stille spørsmål.
Hos 1.-2. klasse avslutter kontaktlærer Tonje Elise Vang
engelskundervisningen med å ta opp hver enkelt elev
foran tavla. Alle i klassen må si noe positivt om hverandre
før timen avsluttes. Komplimentene hagler.

Karakterer er en del av skolehverdagen og som en
kristen skole er vi også opptatt av det som ligger bak
tallene. Elever som ønsker å oppleve hverdagen på
Nidelven skole tilbys uforpliktende besøksdager.

– Vi er opptatt av at elevene skal oppleve mestringsfølelse
og utvikling, både faglig og sosialt. Det skal være lov å
være god, og vi gjør vårt beste for å se hver enkelt elev,
sier Vang.

Med ønske om en riktig god sommertid!

Skolen jobber kontinuerlig for å skape et godt læringsmiljø der hver elev skal ha muligheter til å oppleve gode
resultater og fremgang. De fådelte klassetrinnene gir
dessuten en unik mulighet til å la de yngste elevene lære å
samarbeide med de eldre – og motsatt.

Armina Catargiu

Kontakt oss:
Nidelven skole
Schirmersgate 11
7012 Trondheim
Tlf.: 73 52 34 29

Eksamen som mål
For elevene i ungdomsskolen har karakterer nettopp blitt
en viktig del av skolehverdagen. Også på Nidelven skole
er en god eksamen et klart mål. Mange elever kommer til
skolen vår nettopp fordi de ønsker å komme inn i et godt
læringsmiljø.
Samtidig er vi opptatt av å se det som ligger bak tallet på
papiret. Som en kristen skole ønsker Nidelven å utdanne
mennesker til gode samfunnsbyggere med en naturlig
respekt for alle. Skolen står for allmenngyldige verdier
som nestekjærlighet, respekt og forvalteransvar. Å møte
utfordringer med bevisste holdninger er en verdifull
ballast vi gjerne vil utruste elevene våre med.

Takknemlig for tilbudet

Dette er Nidelven skole:

Nina Schjetne er FAU-leder og har selv ett barn
ved Nidelven skole. Hun er takknemlig for det
skolen har kunnet tilby sønnen hennes.

•
•

– Vi falt for skolen fordi det er en liten skole med et
oversiktlig, bra miljø, sier hun.
Schjetne oppfordrer alle til å tenke nøye gjennom hva
slags skole man ønsker å ha barna sine på.
– I ettertid ser vi at det også er mange andre fordeler.
Sønnen min lærer mye mer her, og er det noe vi lurer
på er det enkelt å ta kontakt med lærerne. De er dessuten veldig dyktige!

•

•
•
•
•
•

Kristen friskole med 31 elever fordelt på 1.-10. trinn.
Åpen for alle elever.
Medlem av Kristne Friskolers Forbund.
Offentlig godkjent etter friskoleloven og mottar lovbestemt statsstøtte. Finansieres også delvis av skolepenger, fra 800 - 1.000 kr i måneden.
Skolen er underlagt samme krav til vitnemål og eksamen som offentlige skoler.
Etablert i 1978. Eies og drives av Syvendedags Adventistkirken i Trondheim.
Byens høyeste PC-tetthet.
Tilbud om gratis individuell instrumentopplæring.
SFO-ordning for 1.-5. trinn.

E-post: rektor@nidelvenskole.no

www.nidelvenskole.no
GODT LÆRINGSMILJØ: Tonje Elise Vang er kontaktlærer for 1.-2. klasse på Nidelven skole. – Vi er opptatt av at elevene skal oppleve mestringsfølelse og utvikling, sier hun.

BEVISSTGJØRING: Nidelven skole ønsker å gi elevene bevisste holdninger.

ROM FOR UNDRING: Det er lov å være nysgjerrig.

