
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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KJÆRLIGHET TIL GUD

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. 



    

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


