
Engasjerte barn og unge med unike muligheter

OG ENGASJERTE LÆRERE



Vidar Lykkås 
Daglig leder

Kristin Garnes 
Kontorleder

Fagerhaug Barnehage ledes av Jorun Værnesbranden, en erfaren 
og godt kvalifisert leder med glimt i øyet. I tillegg er hun en dyktig 
pedagog som evner å lede ut i fra faglige kvaliteter og personlig 
engasjement. Barnehagebarna våre lærer! Gjennom lek, utforsking 
og opplevelser gis de gode hverdager, samtidig som de forberedes 
for skolegangen. 

Fagerhaug Kristne Skole ledes av Mirjam H. Elverum og Vidar Lykkås. 
Mirjam har arbeidsbakgrunn og erfaring i fra næringslivet. Hun er 
opptatt av kvalitet og tydelige mål og de ansatte får erfare en verdi-
fokusert leder som hver dag oppmuntrer til nytenkning og utvikling. 
Vidar har lang erfaring i skoleverket, både som lærer og skoleleder. 
Sammen med Mirjam ser han viktigheten av å lede ut i fra et verdi- 
basert menneskesyn. Skolen kan vise til gode faglige resultater og 
har som overordnet mål at alle elevene skal oppleve sunn mestring 
og utvikling.

Fagerhaug International School ledes av Cherise S. Kristoffersen. 
Cherise er opprinnelig fra USA, har doktorgrad i pedagogikk og er en 
solid skoleleder. Kolleger og elever nyter også godt av hennes store, 
internasjonale og regionale nettverk. Med utgangspunktet i IB – 
pedagogikken, leder hun Nord-Trøndelags første internasjonale skole. 

Fagerhaug Oppvekstsenter

Fagerhaug Oppvekstsenter gir et spennende tilbud til barn  
og unge fra 0 – 16 år. Det er et privat barnehage og skole- 
alternativ, eiet av Stjørdal Misjonskirke. FOS består av tre  
selvstendige enheter: Fagerhaug Barnehage, Fagerhaug  
Kristne Skole og Fagerhaug International School. 



Cherise S. Kristoffersen
Rektor  

Fagerhaug International School

Jorun Værnesbranden
Styrer  

Fagerhaug Barnehage

Mirjam H. Elverum
Ass. rektor  

Fagerhaug kristne skole

Et 
attraktivt pedagogisk miljø for alle barn mellom  

0 – 16 år

Elevene ved FINT har skolehverdagene sine sammen med en inter- 
nasjonal stab, som legger til rette for små og store forskningsprosjekt. 
Det er ingen krav om gode forkunnskaper i engelsk for å bli en del av 
vår internasjonale skole.

Kristin Garnes og Vidar Lykkås legger til rette for godt samarbeid 
mellom barnehagen og skolene. De ivaretar administrative forhold, 
og spanderer alltid kaffe på nysgjerrige foreldre som ønsker mer 
informasjon om oppvekstsenteret. 

På Fagerhaug  legger vi stor vekt på arbeidsro, og tilpasset 
opplæring i klassen og i mindre undervisningsgrupper. Dette 
gir læreren muligheter til å se, bry seg om og hjelpe den 
enkelte elev. Det er viktig for oss å gi alle elever muligheter 
for mestring i skolehverdagen. 
På Fagerhaug vektlegger vi gjensidig respekt mellom barn og 
voksne. Det gjør vi gjennom å arbeide med folkeskikk og det 
psykososiale miljøet.

Vi tror at det som er ”typisk oss” likevel kommer best til ut- 
trykk gjennom hvem vi er og hvilken kultur som preger oss. 
Vi ønsker at verdier som kunnskap, selvrespekt, vennskap og 
ydmykhet er det som aller mest er ”typisk oss”!



Fagerhaug Kristne Skole er den eldste enheten ved Fagerhaug Oppvekstsenter. 
Siden 2001 har skolen vokst seg frem til å bli et anerkjent, privat skolealternativ 
for en rekke elever i Værnesregionen og omegn. Våre ansatte representerer bred 
kompetanse og bakgrunn, fra universitet og høyskoler til musikkonservatorium, 
ergoterapi og næringsliv.
Skolen vår er én av over 100 private, kristelige skoler i Norge. Vi er med i 
Kristne Friskolers Forbund. Mest ”kjent” blant våre kolleger er kanskje Kristelig 
Gymnasium i Oslo og Danielsen – skolene i Bergen. 

Fagerhaug Kristne Skole følger offentlig godkjente læreplaner og tilbyr skole-
gang for alle slags elever, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet.

Fagerhaug Kristne Skole 
Grunnskole (1. - 10. trinn) 



VERDIBASERTE, KUNNSKAPSRIKE 
OG ENGASJERTE LÆRERE
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På Fagerhaug Kristne Skole arbeider vi med fokus på  
det vi kaller vår ”kjerne”.  

Vi strekker oss etter:

”KJÆRLIGHET TIL KUNNSKAP”  
– Det som tar størst plass hos oss er læringsarenaene våre.  
 Ordet ”filosofi” betyr ”kjærlighet til kunnskap og vi legger stor  
 vekt på evnen til å undre seg, stille spørsmål og reflektere.

”KJÆRLIGHET TIL DE ANDRE” 
– Kunnskap står aldri i opposisjon til nestekjærligheten. Vi gir god  
 støtte og veiledning til alle elevene, slik at de får anledning til å  
 knytte vennskap og møte hverandre med respekt.

”KJÆRLIGHET TIL MEG SELV”   
– Selvrespekten og troen på seg selv skal ikke bygge individualisme  
 og egoisme. Men i vår kjerne må dette være på plass, før vi  
 mestrer de øvrige lagene.

”KJÆRLIGHET TIL GUD”   
– I skolens godkjenning fra Utdanningsdirektoratet ligger en  
 forutsetning om at vi synliggjør vårt kristelige menneskesyn.  
 Kjernemodellen vår viser at vi tror det er ydmykt å la Gud som  
 skaper være i vårt innerste vesen. Ikke så synlig som de øvrige  
 lagene – men et godt utgangspunkt for alt. 



The Fagerhaug international 
School (FINT) is located within 
the Fagerhaug Education 
Center. The Center is made up 
of a newly renovated facility 
surrounded by a spacious 
outdoor environment. 
The center is within the 
scenic town of Skatval – 
just outside of Stjordal.

Fagerhaug International 
School is working to become 
a fully authorized International 
Baccalaureate school.  There are 
approximately 3500 IB schools 
worldwide, 29 of which are located in 
Norway.  More information about the IB 
instructional model can be found at  
www.ibo.org.

Fagerhaug International School recognizes the talents and 
needs of all students through a challenging and engaging 
curriculum of literacy, math, and interdisciplinary studies 
taught in English.  
There is also a strong Norwegian Language component.

Fagerhaug International School



The first  international  school in Northern  
Trondelag! 

INTERNATIONALLY MINDED 
TEACHERS, INQUIRY BASED 
TEACHING

You can find an application and more information at fagerhaugoppvekst.no  
and follow us on facebook.

At FINT we strive:
• For Academic Excellence.
• With Personal Integrity.
• To develop Internationally-Minded Students.
• Challenging ourselves, our students and our community to become caring  
 and knowledgeable lifelong learners who inquire and take action to create   
 a better world.
 

EXCELLENCE      INTEGRITY      CARING

We achieve our mission by:
• Working to the best of each individual’s ability, high levels of understanding  
 and competencies across a broad range of subjects.
•  Meeting students where they are at.
• Developing students who are independent and collaborative.
•  Creating a safe environment where children feel valued and respected.



Fagerhaug barnehage ble etablert i 2002. Den startet som en liten 
en-avdelingsbarnehage og har nå vokst til 4 avdelinger. Barnehagen 
holder til i lyse og romslige lokaler fordelt på to ulike hus.

Barnehagen har et stort og variert uteområde som består av gress-
plener, store klatretrær, asfalterte områder som brukes til sykling, en 
ballbinge og friområde med bakke og ulendt terreng.
På uteområdet har vi en flott grillhytte og en lavvo som brukes mye. 

Barna på Fagerhaug er ute i all slags vær og på uværsdager kan det 
være godt å trekke inn i grillhytta for å varme frosne fingre og tær. 

Barna trenger ikke å ha med seg mat til barnehagen. Vi starter dagen 
med frokost og vi vektlegger sunn og næringsrik kost.

I barnehagens formålsbestemmelser står det at barnehagen i nært 
samarbeid med hjemmet skal legge vekt på å gi barna en oppdragelse 
i samsvar med kristne grunnverdier. Med dette mener vi verdier 
som  nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for 
fellesskap, ærlighet og rettferdighet.

Fagerhaug Barnehage (0-6 år) 

Barnehagedagen består alltid av:

• Pedagisk forankrede utviklingsmuligheter gjennom aktivitet og lek 

•  Omsorg, støtte og godt humør både for enkeltbarnet og gruppa

•  God veiledning av barnas evne til å vise toleranse og bygge vennskap

•  God veiledning av barna i møte med små og store etiske spørsmål 



VOKSNE MED HØY KOMPETANSE 
OM BARNS LEK OG LÆRING

Tro, 
trivsel og  trygghet

Fagerhaug Barnehage (0-6 år) 



Våre 
ansatte har høy kompetanse og variert bak- grunn. De elsker sine fag!



INNOVASJON OG IKT
På Fagerhaug legger vi vekt på innovasjon og ikt. Elever, 
foresatte og lærere har gått sammen og etablert den første 
kodeklubben i Stjørdal – en populær møteplass hvor barn 
og unge lærer seg programmering og ”koding”.
 
Alle ungdomsskoleelever får egen ipad til pedagogisk be- 
nyttelse og lærerne underviser ut i fra metoden ”Flipped”; 
lærerne lager korte instruksjonsvideoer som elevene ser på 
nettbrettene, og arbeider ut fra dette.
Med venner og bekjente over hele verden, legger vi også 
stor vekt på evnen til å kommunisere med bruk av ikt. 

Barn og unge på Fagerhaug er mye ute. Hyppig bruk av vårt 
flotte ute – og nærområde er en naturlig del av hverdagen. 
Men reiser med tog til Trondheim, utflukter i regionen og fast 
leirskole for mellomtrinnselevene er også en viktig del av det 
pedagogiske tilbudet hos oss. Et høydepunkt for mange er 
den faste turen for 9. og 10. trinn til Polen (Tyskland), hvor 
vi i forbindelse med undervisning knyttet til 2. verdenskrig, 
besøker Krakow, Auschwitz og Berlin.
Alle utflukter og reiser er gratis.

UT PÅ TUR

INTERNASJONALISERING
På Fagerhaug er internasjonalisering en måte å tenke på, ikke 
et pedagogisk ”stunt". Barnehagebarna samarbeider med de 
yngste elevene ved den internasjonale skolen. Elevene møter 
lærere fra ulike deler av verden. De kristelige verdiene ved 
Fagerhaug Kristne Skole hjelper oss å fokusere på bistand, 
miljø og fordeling globalt sett. Internasjonalisering handler om 
læring over grenser, kunnskap om kultur og impulser fra andre 
steder. Da våre elever fikk matematikkbøker fra Singapore 
lærte både elever og lærere mye!

Foreldre ved Fagerhaug er med på oppvekstsenterets 
utvikling: Foreldre er representert i virksomhetenes ulike 
styrer og støtter engasjert opp med tanke på barnas beste. 
Vi har barnehageforeldre som gir designskisser til uteom- 
rådet, skoleforeldre som blir med på turer til utlandet, 
som er ledere i kodeklubben og som gir råd og innspill 
vedrørende trygg skolevei. Virksomhetslederne gjør det de 
kan for å engasjere foreldre der det finnes kompetanse. Og 
av og til smøres det et fat med rundstykker også…

FORELDRESAMARBEID
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Fagerhaug kristne skole

• Rimelig foreldrebetaling. Søskenmoderasjon.

• Gratis skoleskyss iht gjeldende regler, likt med offentlige skoler.

• Skoleruta med ferier og planleggingsdager følger Stjørdal kommune.  
 Forbehold om små endringer. 

• Skoleopptak hele året, forutsatt ledige plasser. 

• Søknadsskjema på fagerhaugoppvekst.no, eller ved henvendelse  
 på telefon 74 84 07 70.

• SFO – tilbud for elever i 1. til 5. trinn.  SFO følger skoleruta.

• Offentlig godkjente læreplaner.

Fagerhaug barnehage

• Betaling følger offentlige satser.

• Opptak følger fellesopptak i Stjørdal kommune.

• Søknadsskjema på stjordal.kommune.no,   
 eller fagerhaugoppvekst.no.     
 Søknadsfrist 1. mars.

• Sommerstengt uke 29 og 30 hvert år.

Fagerhaug International School

• Reasonable School tuition. Reduction for 2nd child.

• Free transportation is provided in line with public   
 schools.

• English is the primary language.

• The Norwegian language education is provided in line  
 with expectations and requirements of the knowledge  
 Promotion (LK06).

• The school schedule is similar to the schedule in  
 Stjørdal kommune.

• Application form is found on fagerhaugoppvekst.no,  
 or call 74 84 07 70.

• Students are accepted on an ongoing basis upon   
 capacity.

• SFO (after school care) is offered to students in 1st to  
 5th grade.

• Follows the IB curriculum.

Praktisk informasjon Vi 
spanderer gjerne tid og kaffe hvis du ønsker mer informasjon
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Postboks 4, 7510  SKATVAL 
Tlf: +47 74 84 07 70
post@fagerhaugoppvekst.no

www.fagerhaugoppvekst.no

Fagerhaug oppvekstsenter


