
Organisering av Messenlia skole 
 

Messenlia skole er organisert i to team, 1.-4.klasse og 5.-7.kl. Det 

legges opp til læring i aldersblanda grupper. Dette innebærer at 

elever som er født i ulike kalenderår, går i klasse sammen og er 

sammen i ulike læringssituasjoner.  

 

Vi har fire basisgruppene : 1. og 2.trinn, 3. og 4.trinn, 5., 6 og 7. trinn med A-

gruppe og B-gruppe. 

 

Organiseringen av Messenlia skole bygger på aldersblanding som pedagogisk 
prinsipp. Dette innebærer at elever som er født i ulike kalenderår, går i klasse 
sammen og er sammen i ulike læringssituasjoner.  

 

Prinsippet om aldersblanding settes ut i livet gjennom måten vi organiserer 
skolen på. Vi deler mellomtrinnet i to parallelle basisgrupper med elever fra 5., 
6. og 7. trinn i begge gruppene, og elevene på småskoletrinnet i to 
basisgrupper fra 1.-2. trinn og 3.-4. trinn. Vi har laget permanente 
emnebytteplaner i tema på småskoletrinnet og i tema/prosjekt og i de ulike 
faga på mellomtrinnet. Alle elevene kommer på denne måten gjennom det 
stoffet de skal i løpet av skoletida si.  

 

 

  1.-4. trinn Teamleder Mellomtrinnet. 5.-7. trinn Teamleder 

1.-2. trinn.: Kontaktlærer  

3.-4. trinn: Kontaktlærer   

 A (5.,6. og 7. trinn) Kontaktlærer 

 B (5.,6. og 7. trinn) Kontaktlærer 

  

 

 

 

Begrunnelse: 



Forskning viser at læring i aldersblanda grupper gir god faglig og sosial 
uttelling. Elever på ulike alderstrinn får gjensidig nytte av hverandre. De eldre 
elevene får vist om de har forstått kunnskapen sin ved å forklare videre til de 
yngre, mens de yngre elevene lærer av dem som er eldre enn seg. Forskning 
viser at elever liker å lære av andre elever. Begge grupper profitterer på dette. 

 

Forskning viser også at barn velger venner ut fra helt andre kriterier enn at de 
er født i samme kalenderår. I og med at vi organiserer skolen slik som vi gjør, 
blir mulighetene for å velge venner mye større enn bare innenfor eget 
alderstrinn. 

 

Denne måten å organisere på gjør at vi kan utnytte lærerressursene fleksibelt 
og optimalt. Når læreplanene først er laget, kan de være permanente. Vi lar 
klassedelingen også være permanent, men varierer lærertettheten etter antall 
elever og utfordringer i klassen. 

 

Når flere lærere har ansvar for en større gruppe, må lærerne planlegge 
sammen og de får utviklet sin kompetanse gjennom felles planlegging. 
Lærerne kan også mer vektlegge det de er gode på, siden de er sammen om 
planleggingen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


