En skole med tro på en aktiv hverdag
Møllebakken skole ble etablert
av Adventistkirken i Bergen allerede i 1951, og er i stadig vekst.
I dag er skolen læringsarena for
rundt 70 elever.
Vi tror at en aktiv skolehverdag er en forutsetning for å få fullt utbytte av læringen. Derfor
har skolen en rekke tiltak som skal sørge for at
elevene får utøve fysisk aktivitet.
Lærerike utedager
Foruten utendørs friminutter har 1.-4. trinn en
utedag hver uke. Da reiser elevene ut på skøyter,
tar beina fatt i fjellet, drar på museum eller reiser
ut i skogen for å lære samtidig som de er aktive.
– Vi synes det er en fin måte å gi elevene
muligheten til å lære ting som ikke kan læres i et
klasserom, sier Melissa Hope. Hun er lektor og
klassekontakt for skolens 3. og 4. trinn.
For henne er det en fin opplevelse å se elevene mestre stadig nye ting, enten det er teori eller
praktiske oppgaver som å kle seg etter været eller
holde balansen på skøytene.
– Dessuten opplever vi at mange av elevene
har glede av å bli kjent med deler av Bergen og
omegn som de ikke nødvendigvis får muligheten
til på kveldstid.
Mange av elevene synes utedagene er så artige at de knapt tar seg tid til å spise. Trafikkregler
og mulige konsekvenser av feil oppførsel er også

nyttig lærdom; det er viktig at elevene kan bevege seg
blant biler og busser på en trygg måte.
Leirskole fire år på rad
Det er ikke bare de yngste elevene som har godt av å
komme seg litt ut og bort fra vante omgivelser i blant.
Derfor har skolen et unikt leirskoletilbud for de litt eldre
elevene. Fra og med 7. trinn får man muligheten til å
reise på leirskole fire år på rad. I tillegg arrangeres det
jevnlig studieturer.
Som privatskole tilbyr vi blant annet:
• Fokus på kristne verdier og en sunn livsstil.
• Godkjent vitnemål på lik linje med offentlige
skoler.
• Et oversiktlig klassemiljø med rundt 70
elever fordelt fra 1. til 10. trinn.
• Svømmeopplæring f.o.m. 1. trinn, og en rimelig
SFO-ordning med tilbud om instrumentspilling for alle.
• Sentral beliggenhet på Kronstad.
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Mange av elevene har glede av å bli
kjent med Bergen og omegn.
Melissa Hope,
lektor og klassekontakt for 3. og 4. trinn
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