
 

 

 

 

LIER Målgruppe 

Grunnskoleelever fra 5.trinn og opp 

til 10.trinn, som har behov for 1–5 

alternative skoledager i uka. 

Vi organiserer undervisningen i 

grupper for 5.–7.trinn og 8.–10.trinn. 

Tilbudet går til elever som av ulike 

årsaker trenger tilpasset undervisning 

i andre omgivelser og som lærer best 
gjennom praktisk arbeid. Det kan 

være elever med lærevansker, 

bekymringsfullt fravær fra skolen og 

elever med relasjonsvansker som 

trenger nye muligheter. 

  

Formål  

Skolestua skal være en alternativ 
læringsarena for barn og unge som 

strever med å nyttiggjøre seg et 

ordinært skoletilbud. Skolestua skal 

gi elevene nye sjanser, vekst og 

utviklingsmuligheter. Elevene skal få 
oppleve mestring, læring og 

arbeidsglede ut ifra sine egne 

forutsetninger.  Skolestua skal ruste 

elever til å kunne nyttiggjøre seg det 

ordinære tilbudet på sikt og finne sin 

vei inn i det ordinære skoleløpet 

Corvita starter Skolestua 

Corvita etablerte alternativ 

skolearena på Renskaug 

Vertsgård i Lier, høsten 2022. 

“Skolestua” på Renskaug tilbyr et 

annerledes læringsmiljø, med 
læring gjennom praktisk arbeid 

og mestringsaktiviteter. 

Læringsmiljøet på skolen vår skal 

være preget av tillit, trygghet, 

trivsel og tilhørighet. Elevene blir 
delt inn i mindre grupper når det 

er hensiktsmessig 

Skolen holder til i en egen 

bygning på Renskaug Vertsgård. 

Skolestua er 50 m2 og består av 
læringsrom med kjøkken og 

spiseplass, arbeidsrom og 

bad/toalett. Skolestua ligger vegg 

i vegg med hønsehuset og man 

ser ut på jordene hvor hester og 
høylandsfe gresser. I stallen står 

2 skolehester vi kan stelle og få 

litt rideopplæring med. Kaninene 

liker seg i stallen. Det er store 

arealer å boltre seg på ute. I 
skolehagen dyrkes blomster, 

grønnsaker og urter, vårt 

viktigste matkammer. 

   

 

 

 

 

 

 

Side 1 

Alternativ læringsarena 
TILLIT – TRYGGHET – TRIVSEL - TILHØRIGHET 

Skolestua på 
Renskaug 

“Den beste måten å 

forutsi framtida – 

er å skape den” 
 

Peter Drucker 

      Skotske høylandsfe er faste beboere på Renskaug Gård.  



 

 

 

 
 
 

 

Navnet Corvita er satt sammen av 

Cor- som betyr hjerte, og Vita- som 

betyr liv.  

«Med hjertet foran» skal vi yte 

tjenester der vi gjennom gode 
relasjoner, trygghet og høy etisk og 

faglig standard gjør en forskjell. 

Målet er økt livskvalitet for våre 

brukere og elever.  

Corvita tilbyr tjenester direkte til 
brukere innen helse-, oppvekst- og 

omsorgsområdet – og til private og 

offentlige virksomheter der man er i 

behov av tjenester, bemanning, 

veiledning, opplæring eller kurs og 

kompetanseheving.  

 

 

Med utgangspunkt i den enkeltes individuelle ferdigheter, interesser og behov skal elevene få 

styrket sin selvfølelse og få anledning til å utvikle seg til den personen de har lyst til å være. 

TVERRFAGLIG TEAM  
 
Gjennom å satse på et tverrfaglig 

team kan vi sikre nødvendig 

kompetanse og erfaring til det beste 

for elevene. Gode relasjoner mellom 
elev og lærer er en grunnleggende 

premiss i skoletilbudet vårt. Trening i 

relasjonsarbeid og sosiale ferdigheter 

en del av skolehverdagen.  

Et kjennetegn ved våre ansatte er 
evnen til å skape relasjon til elever, 

også til elever med store 

relasjonsvansker. Forskning bekrefter 

at relasjon er en forutsetning for 

læring, særlig for elever med 
læringsvansker. Mange elever som 

har vansker med å tilpasse seg 

ordinær undervisning, er spesielt 

sårbare og avhengig av relasjon, 

psykologisk trygghet og tillit.  

Vi har høy lærertetthet med 1 voksen 

pr 3 elever. 

 

Vi har god relasjonskompetanse og 

forståelse for at bak enhver atferd 

ligger årsaker som vi møter 

profesjonelt. Vi ønsker å bidra til at 

hver enkelt elev kan få utvikle seg til 
den personen de ønsker å være. Vi er 

trygge, stødige voksne som møter 

elever med varme og mye godt 

humør.  

Avdelingsleder for skolen er 
allmennlærer, spesialpedagog og 

familieterapeut. Med på laget er 

pedagoger og miljøarbeidere med 

erfaring fra praktiske yrker. Vi har 

lang erfaring i å jobbe med elever 
med relasjonsvansker og 

lærevansker. Sammen gir vi elevene 

et meningsfullt og pedagogisk godt 

tilrettelagt skoletilbud. 

Elever, foresatte og 

samarbeidspartnere møtes med 

respekt og likeverd. Elevene skal få 

en opplevelse av tilhørighet og 

mestring gjennom en meningsfull 

skoledag.  

 

 

Side 2 

Kompetanse og erfaring 

til det beste for elevene  

"Når vi møter et annet 

menneske holder vi en del 

av deres liv i våre hender."   

           Løgstrup 
 

Nærskolen gjør avtale om 1, 2 eller flere alternative skoledager i uka for den enkelte elev. 

Elevene deles i grupper etter klassetrinn og behov. 5.–7.trinn og 8.–10.trinn får 

undervisning sammen, som i en fådelt skole. 

 

Skoledagen starter med morgensamling, nyheter og et teoretisk emne. Deretter går vi ut 

til dagens arbeidsøkt. Vi samarbeider og lærer gjennom praktisk arbeid. Vi samles til 

lunsj, som noen elever har ansvar for å lage sammen med en voksen. Etter mer arbeid 

samles vi på slutten av dagen for oppsummering og en runde med positive 

tilbakemeldinger. Alle har som oppgave gjennom dagen å ta hverandre på fersken i å 

gjøre noe bra! 

 

Gjennom det praktiske arbeidet på gården, som dyrestell, snekring, gartneri og matfag, 

jobber vi mot kompetansemål i mange fag i Kunnskapsløftet. Skoledagen legger opp til 

øving av gode arbeidsvaner og samarbeid. Elevene skal få erfaringer i rutiner og 

arbeidsvaner som hjelper dem i å lykkes i arbeidslivet. 
 

FAGLIG TILNÆRMING 

Skoledagen på 

Renskaug 



 

 

 

SKOLEFAG 
 

Skolestua på Renskaug legger opp 

til læring gjennom praktisk arbeid, 

teoriøkter og mestringsaktiviteter. 

De ulike tverrfaglige prosjektene og 

praktisk arbeid på gården knyttes 
opp mot noen av kompetansemålene 

for 7. og 10.trinn i Kunnskapsløftet: 

norsk, matte, engelsk, naturfag, 

samfunnsfag, mat og helse, musikk, 

KRLE, kunst & håndverk og 
kroppsøving. Skolestua legger til 

rette for og støtter elevenes utvikling 

av de grunnleggende ferdighetene å 

lese, skrive og regne, samt muntlige 

ferdigheter.  

Vi jobber også opp mot noen 

kompetansemål for 8.-10.trinn fra 

Tverrfaglige temaer innenfor 

Bærekraftig utvikling, Folkehelse & 

livsmestring. 

 

ARBEIDSLIVSFAG 

 

Vårt praktiske arbeid tilbys med 

basis i yrkesfaglige 

utdanningsprogram tilpasset 

elevenes nivå. Gjennom tiden hos 

oss skal elevene få kjennskap til 
krav som stilles til yrkesutøvelse, få 

praktisk trening og innsikt i hvordan 

arbeidslivet fungerer. “Skolestua” 

henter kompetansemål fra VG1-

programmene: Naturbruk, 
Restaurant & matfag, Håndverk, 

Design & produktutvikling, Helse & 

oppvekst. 

 

VALGFAG 

 

Ungdomsskoleelever i “Skolestua” 

får tilbud om følgende valgfag: 

Innsats for andre handler om å gi 

elever praktisk erfaring med frivillig 

arbeid og mulighet til å gjøre noe for 
andre og bidra til fellesskapet. 

Læringsarenaen for faget er blant 

annet i flyktning-mottaket, hvor våre 

elever bidrar til aktiviteter sammen 

med barn og ungdom fra Ukraina.  

Skolens beliggenhet på Renskaug 

Vertsgård i Lier innbyr til å jobbe 

med kompetansemål i valgfaget 

friluftsliv. Læringsarenaen har mye 

skog og mark som blir benyttet til 
aktiviteter, turer, leirbål og lage mat 

ute. 

VURDERING 
 

Elever i ungdomsskolen kan få 

vurdering med karakter i ulike 

temaer i de fagene de deltar i. Dette 

kan gis nærskolen slik at de får et 

fyldigere grunnlag for vurdering i 

fagene.  

 

 

 

Side 3 

LÆRING I 
PRAKSIS 
      

FAG 

 

MÅL   
 

Elevene skal oppleve mestring faglig og sosialt, i et trygt fellesskap. 

 

Gjennom tverrfaglige undervisningsopplegg der elevene lærer gjennom praktisk arbeid, 

vil de få knagger å henge teorier på og se sammenhenger. Målet er at elevene skal få et 

grunnlag av mestring, ferdigheter og motivasjon til å gå over i ungdomsskole eller i 

videregående utdanning. Elevene skal få oppleve at de er gode nok! Skolestua skal gi 
ungdomsskoleelevene ulike erfaringer med hva de kan mestre, slik at de får ideer om 

hvilke Utdanningsprogram de kan tenke seg å søke i videregående skole. 

 



 

 

 

 

STYRKEBASERT 

TILNÆRMING 
 
Elevene skal oppleve seg som 

en viktig del av en gruppe og 

av samfunnet. 

Vi bruker styrkebasert 

tilnærming for å bygge 
selvfølelse hos hver enkelt elev 

og legger til rette for 

relasjonsskapende aktiviteter. 

Vi jobber tett på hver enkelt 

elev i ulike arbeidssituasjoner 
og jobber for å skape gode 

relasjoner.  

Elever med utagerende atferd 

skal oppleve faglig mestring 

for bygging av selvfølelse og 
tilhørighet i gruppa gjennom 

aktiviteter og samarbeid.  

Skolestua tilbyr tett samarbeid 

med nærskole og foresatte.  

Vi kan delta i møter og 
samarbeid med ulike instanser 

i hjelpeapparatet. Man kan 

knytte kompetansemålene fra 

Skolestua inn mot elevens 

faglige mål, med eller uten 

IOP.  

Vi kan også delta i 

ansvarsgruppemøter, om 

ønskelig.  

VEILEDNING 
 
Skolestua tilbyr veiledning til nærskole og til 

foresatte, om hvordan man kan bruke temaer 

fra dagene på Skolestua og motivere for 
undervisning for den enkelte elev de dagene 

eleven er på nærskolen. 

HJELP TIL 

OVERGANGER 
 
Fra barneskole til 

ungdomsskole 

Vi kan bistå barneskoleelever i 

7.trinn med overgang til 

ungdomsskole ved hospitering, 

deltakelse i møter og besøk.  

 

Fra ungdomsskole til 

videregående skole 

Vi kan tilby faget 

Utdanningsvalg for 9. og 

10.trinn. 10.trinns elever kan få 

personlig veiledning i valg av 
videregående opplæring. Vi kan 

ta initiativ til samtaler med 

videregående skoler, møter med 

hjelpere og bistå ved 

hospitering. 

 

 

Fra hjem til skole 

Vi har god erfaring i å arbeide 

med elever med høyt 

bekymringsfullt fravær og kan 

bistå med å hjelpe dem inn i 

læringsløpet igjen, enten via 
arenaen Skolestua eller direkte 

inn i nærskolen, i samarbeid 

med foresatte og nærskolen. 
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♡ Alle er gode til noe ♡ 

 

Noen har lett for å lære 
er flinke i teori. 

Andre er bedre i praktiske fag, 

der de har mer å gi. 

 
Noen er flinke til å strikke, 

andre kan springe fort. 

Noen kan løse sudoku, 

andre kan jakte hjort. 

 
Noen er flinke til å lytte, 

andre har stor empati. 

Noen sprer mye kjærlighet, 

andre har humor å gi. 

 
Alle er gode til noe, 

ingen er god til alt. 

Et samfunn der alle var like 

synes meg grått og kaldt. 

 
Alle er gode til noe. 

Så bra at ingen er lik. 

At alle har ulike evner, 

gjør menneskeheten rik. 

 

Skrevet av Heidi Løvdokken 

SOSIALE 

MÅL 



 

 

 

Gårdens hotellrom er for tiden brukt til akuttmottak for ukrainske flyktninger. Det bor i dag flest kvinner, ungdom og barn ved 

mottaket. Disse blir invitert til å delta i aktiviteter sammen med Skolestuas elever, i valgfaget «Innsats for andre». 

 

BELIGGENHET 
 

Gården ligger i Lierdalen, i åpent og solrikt 

kulturlandskap og er en tradisjonell og flott landbruks-

eiendom. Skolestua holder til mellom våningshuset og 

hønsehuset. Fra hovedtunet går grusveien over til 

Skolestua, og videre til salamanderdammen, der 
kaldfjøset ligger. Adkomst til gården er via en bjørkeallé 

opp til tomten. Fra gården er det fin utsikt over Lierdalen.  

 

All oppvarming på gården kommer fra eget 

biobrenselanlegg. Ved hentes i ravinedalene rundt 

gården, hugges opp til flis og brennes i fyringsanlegget.  

Gården har per i dag aktiv gårdsdrift med beitende kuer, 

av rasen skotsk høylandsfe.  Gården har også hester, 

kaniner og høns for eggproduksjon. Alle disse praktiske 

oppgavene er gode læringsarenaer for Skolestuas elever. 

 

ANKOMST 
 

Vestre Renskaug Gård ligger i Lier kommune, kun 3 
minutter fra Lierbyen med bil. Adresse: Vestsideveien 63, 

3404 Lier. Det er busstopp ved innkjøringa til gården.  

 

Avstander med bil:   

Ca. 10 minutter til Drammen sentrum 
Ca. 10 minutter til Liertoppen 

 

Vi kan ved behov hente og bringe elever i Lier kommune 

med vår egen skolebuss, etter avtale. 

 

 
 

 

BESTILLING AV SKOLEPLASS 
 

Rektor på nærskolen tar kontakt med leder av 

Skolestua for informasjon om skoletilbudet og avtale 

om antall dager. Priser oppgis på forespørsel. 

 

Leder for Skolestua:  

 

Eva Oline V. Thommessen 

E-post: Eva.Oline@Corvita.no  i 
Mobil: 41520787  

l: 41520787  
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VESTRE RENSKAUG 

GÅRD  

INFORMASJON OG BESTILLING AV SKOLEPLASS 

mailto:Eva.Oline@Corvita.no

