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Presentasjon av skolen og kontaktinformasjon
Fagerhaug Kristne Skole ligger i Nord Universitets tidligere lokaler på Evja i Stjørdal kommune, og er
den eldste enheten ved Fagerhaug Oppvekstsenter. Skolen er eid av Stjørdal Misjonskirke, og ble
startet i 2001. Den har vokst seg frem til å bli et anerkjent, privat skolealternativ for en rekke elever i
Værnesregionen og omegn.
Vi har en høy lærer-elevtetthet på ca.1 til 5. Dette gir grunnlag for skikkelig god tilrettelegging både
faglig og sosialt.
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, og er med i Kristne Friskolers Forbund (KFF).
Fagerhaug Kristne Skole følger offentlig godkjente læreplaner og tilbyr skolegang for alle slags elever,
uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet. Skoleopptak hele året, forutsatt ledige plasser.
Søknadsskjema på fagerhaugoppvekst.no, eller ved henvendelse på telefon 74 84 07 70.
Skolen har for skoleåret 2018/2019 ca. 100 elever, fordelt på 1 - 10.trinn.

Kontaktinformasjon:
Fagerhaug Kristne Skole
Ligaardveien 15
7505 Stjørdal
Telefon: 74 84 07 70
E-post:
post@fagerhaugoppvekst.no
Hjemmeside:
fagerhaugoppvekst.no

Vår pedagogikk og organisering
Som kristelig skole står Fagerhaug kristne skole i en nesten 1000 år lang tradisjon av kristne skoler i
Norge og Europa. Opplæringen i kristelige skoler bygger på det kristne livssynet – både menneskesyn,
virkelighetsoppfatning og etikk.

Her 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.

Pedagogikk
Fagerhaug kristne skole følger læreplanverket i norsk skole, med enkelte tillegg og utdypelser for å
tydeliggjøre skolens kristelige formål.
Kunnskapsløftet, den foreløpig siste skolereformen, er skolens pedagogiske plattform.
Opplæringsloven, lovforskriftene og det samlede læreplanverket er oppsummert med elleve
prinsipper i Læringsplakaten. Gjennom vårt medlemskap i Kristne Friskolers Forbund (KFF) har
Fagerhaug kristne skole en utvidet læringsplakat som legger til at opplæringen vår skal avspeile Guds
respekt for det enkelte menneske, og gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet.
Vi ønsker å være en skole som har eleven i sentrum, hvor vi som voksne legger stor vekt på
samarbeid og fleksibilitet. Vi samtaler og undrer oss sammen med elevene om hva som gir mening,
og vi legger stor vekt på omsorg for hverandre og kristen nestekjærlighet. Dette mener vi gir godt
miljø, som er en sentral forutsetning for både faglig utvikling og dannelse.
Gjennom Det er mitt valg-programmet, daglige morgensamlinger i hver klasse og månedlige
storsamlinger for hele skolen jobber vi aktivt med danning og karakterbygging. Danning er en livslang
prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og
væremåter, og vi tror at mye av grunnlaget for elevens utvikling legges gjennom vårt bevisste arbeid
med dette.

Ved Fagerhaug kristne skole ønsker vi at det kristne livssynet skal prege alle fag, fordi det kristne
livssynet åpner opp verden og universet, gir det mål og mening, farger og nyanser og har unike
perspektiver på mennesket og naturen. I arbeidet med lokal tilpasning av læreplaner har vi valgt å
legge vekt på refleksjonsspørsmål for å åpne opp for undring og de gode samtalene.
Kunnskapsdepartementet iverksetter fra høsten 2020 en ny reform av skoleverket. Denne reformen
har navnet Fagfornyelsen, og skal prioritere tre områder: «Dybdelæring», «tverrfaglige temaer» og
«kjerneelementer i alle fag». Dybdelæring og tverrfaglige temaer er viktige perspektiver som elever
vil møte i organiseringen av undervisningen hos oss.

Lokale læreplaner
I henhold til Udir er en lokal læreplan en plan for opplæringen som er utarbeidet lokalt på bakgrunn
av deler av eller hele LK06. En lokal læreplan er et utgangspunkt for videre planlegging,
gjennomføring, evaluering og oppfølging av opplæringen.
På Fagerhaug jobbes det kontinuerlig med lokal tilpasning av læreplaner i tråd med skolens kristelige
formål.
Organisering
På alle hovedtrinnene legger vi så mange av fagene som mulig parallelt på tvers av enkelttrinnene, og
vi organiserer skoleuken på en måte som legger til rette for tverrfaglig jobbing og dybdelæring
innenfor rammene av god, tilpasset opplæring for den enkelte elev. Her er et eksempel fra
mellomtrinnet:
5.trinn

Time

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.30-09.15

1 Samf5

Nor5

Eng5

Nor5

Eng5

09.15-10.00

2 Samf5

Nor5

Eng5

Nor5

Mus5-7

08.30-09.15

1 Samf6

Nor6

Eng6

Nor6

Eng6

09.15-10.00

2 Samf6

Nor6

Eng6

Nor6

Mus5-7

6.trinn

7.trinn

Time

Time

08.30-09.15

1 Samf7

Nor7

Eng7

Nor7

Samf7

09.15-10.00

2 Samf7

Nor7

Eng7

Nor7

Mus5-7

Vi har også lagt opp timeplanene på en måte som gjør det enklere å gjennomføre ekskursjoner,
bedriftsbesøk, fagdager og prosjektarbeid. Her er et eksempel fra ungdomstrinnet:

8-10. trinn

Time

Fredag

Fredag

Fredag

08.30-09.15

1

KRL8

Samf9

Nat10

09.15-10.00

2

KRL8

Samf9

Nat10

10.00-10.25

Frukt/frimin

10.25-11.10

3

Samf8

Nat9

KRL10

11.10-11.55

4

Samf8

Nat9

KRL10

11.55-12.15

Lunsj

12.15-12.45

Friminutt

12.45-13.30

5

Nat8

KRL9

Samf10

13.30-14.15

6

Nat8

KRL9

Samf10

De tre kontaktlærerne har alle timene på ungdomsskolen denne dagen. Fagene i KRL, samfunnsfag
og naturfag har overlappende kompetansemål, og en slik pedagogisk organisering av timeplanene
tilrettelegger for dybdelæring og tverrfaglig jobbing på en skikkelig god måte.

Ukerytme
Elevene på 1-7. trinn har to kortdager hver uke. På disse dagene tilbyr vi leksehjelp og tilsyn fram til
skoledagens slutt. Disse tilbudene er uavhengige av SFO. For 1-4. trinn er kortdagene lagt til tirsdag
og torsdag, mens 5-7. trinn har kortdag på mandag og tirsdag.
Friminuttene er lagt i samråd med Fagerhaug International School. Det innebærer at friminuttene og
tidspunkt for lunsj ligger parallelt for hovedtrinnene på begge skolene. Vi har også lagt det opp slik at
elevene ved hhv. 1-4. trinn og 5-10. trinn har det første friminuttet på forskjellige tidspunkt, noe vi
tror vil gjøre leken på det flotte anlegget vårt enda bedre.
For skoleåret 18/19 legges timene for kroppsøving til onsdag. Vi har fått halltid i Fjellhallen, og den vil
benyttes i ukene med innegym.

Ukeoversikt for 1-4. trinn
Tidspunkt
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.25
10.25 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 14.15

Man / ons / fre
1. time
2. time
Lunsj
Friminutt
3. time
4. time
Friminutt / frukt
5. time
6. time

Tirsdag / torsdag
1. time
2. time
Lunsj
Friminutt
3. time
4. time
Friminutt / frukt
Kortdag / leksehjelp
Kortdag / tilsyn

Ukeoversikt for 5-7.trinn
Tidspunkt
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.25
10.25 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 14.15

Ons / tors / fre
1. time
2. time
Friminutt
Lunsj
3. time
4. time
Friminutt / frukt
5. time
6. time

Mandag / tirsdag
1. time
2. time
Friminutt
Lunsj
3. time
4. time
Friminutt / frukt
Kortdag / leksehjelp
Kortdag / tilsyn

Ukeoversikt for 8. – 10.trinn
Tidspunkt
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.25
10.25 – 11.10
11.10 – 11.55
11.55 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 14.15

Man - fre
1. time
2. time
Friminutt / frukt
3. time
4. time
Lunsj
Friminutt
5. time
6. time

IT
Hver elev på Fagerhaug kristne skole får sin egen Office 365-bruker som inkluderer muligheten for
nedlastning og installasjon av hele Microsoft Office 2016-pakken på inntil fem enheter. Alle elevene i
5-10. trinn får sin egen PC. Elevene på mellomtrinnet bruker PC’en kun i skoletiden, men elevene på
ungdomstrinnet får også bruke den hjemme.
Lærerne hos oss har flere års erfaring i bruk av digitale verktøy for tilpasning og tilrettelegging for
hver enkelt elev.

Samarbeid
Fagerhaug International School (FINT)
Vi har gleden av å være to skoler under samme tak. Dette tror vi har stor gevinst for elevene, og vi
ønsker at elevene får opplevelsen av å ha en «parallellklasse» i tilsvarende trinn på FINT. Gjennom å
legge friminuttene på samme tidspunkt og legge opp til prosjektjobbing og felles arrangementer på
tvers av skolene har vi en stor forventning til at «vi-følelsen» på Fagerhaug skal blomstre.

Foresatte
Foreldre ved Fagerhaug er med på vår utvikling. Foreldre er representert i virksomhetenes ulike
styrer og støtter engasjert opp med tanke på barnas beste. Vi har skoleforeldre som blir med på turer
til utlandet, som er ledere i kodeklubben og som gir råd og innspill vedrørende trygg skolevei.
Skolenes rektorer gjør det de kan for å engasjere foreldre der det vilje og gode ideer.
På Fagerhaug Kristne skole er alle foreldre velkommen på besøk i klassen, men vi ser gjerne at det
blir gitt beskjed i forkant. Alle besøkende henvender seg først i resepsjonen.
FAU
Foreldrenes arbeidsutvalg eller Foreldrerådets arbeidsutvalg, forkortet FAU, er en del av grunnskolen
og basert på foreldrerådet ved hver enkelt skole.
Ifølge Friskoleloven § 5-4 er alle foreldre automatisk medlem av foreldrerådet.
I Stjørdal finnes det i tillegg et kommunalt foreldreutvalg som FAU er en del av. Representantene
velges på foreldremøtet om våren. FAU er et rådgivende organ. De skal blant annet sikre reell
medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU har utarbeidet egne vedtekter og arbeider målbevisst og aktivt for å bedre skolens miljø. FAUleder er representert i styret med møte- og talerett.
Lokalsamfunnet
Vi ønsker å formidle interesse for lokalmiljøet og hva det byr på. Gjennom turer til Prestegårdshagen,
Monsberga, Sandskogan, Remarka og andre områder i Stjørdal, får barna tilknytning til nærmiljøet
vårt. I tillegg benytter vi Fjellhallen for kroppsøving.
Både den nye Stjørdal kirke og den gamle, ærverdige Værnes kirke ligger i nærheten av skolen, og vi
besøker disse ved forskjellige anledninger hvert år. Noen ganger deltar vi også på sosiale hendelser
for elever som kulturbyen Stjørdal har å tilby. Vi har i tillegg tett samarbeid med noen lokale bedrifter
når det gjelder utplassering av elever i arbeidslivsfag.
Eier
Begge skolene eies av Stjørdal Misjonskirke. Menighetens hovedstyre utgjør skolenes
generalforsamling, som igjen velger styrets representanter. I tillegg velges ansatterepresentant og
foreldrerepresentant for de to styrene.

Praktiske opplysninger
Foreldrebetaling
Skolen er i henhold til Friskoleloven pålagt å ta foreldrebetaling.
For Fagerhaug gjelder følgende satser:
1 barn:
kr. 950,- pr. måned
2 eller flere barn:
kr. 1.650,- pr. måned
Det betales skolepenger for 11 måneder pr. år
Skoleskyss / busskort
Rett til fri skoleskyss følger samme regler som for offentlig skole. Busskort utstedes av fylket hver
høst, og deles ut på skolen. Merk at fri skyss kun gjelder de strekninger som busskortet er utstedt for,
mellom eget hjem og Fagerhaug. Det går skolebuss fra de fleste områder i kommunen inn til Halsen

u-skole. Derfra går det egen buss til Fagerhaug. Mistet/ødelagt kort erstattes ved skriftlig melding fra
foresatte.
Elever har kun rett til fri skyss innen egen kommune. Dette medfører at elever bosatt i andre
kommuner ikke får utdelt busskort som gjelder i Stjørdal Kommune.
Leksehjelp / tilsyn
Utdrag fra kapittel 2B i forskrift til friskoleloven Paragraf 2B-1 Leksehjelp i grunnskolen:
Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode
rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i
opplæringa.
I starten av skoleåret vil alle foresatte til elever i 1-7.trinn få velge om de vil ta imot tilbudet om
leksehjelp. Det vil gis egne lekser som er tilpasset rammene for tilbudet. Merk at leksehjelp kan gis av
ufaglært personale, og selvstendig arbeid er målet.

SFO
Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens kjernetid for alle elever på
Fagerhaug fra 1-5. trinn. SFO skal ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet, og i
samarbeid med hjem og skole gi grunnlag for trivsel, læring og utvikling. SFO-tilbudet er forankret i
opplæringsloven.
SFO har en egen SFO-base og vil også benytte seg av skolens spesialrom mm.

Åpningstider SFO
Skolefritidsordningen er til daglig åpen kl. 06.45 - 08.30 / 14.15 - 16.45.
SFO tilbyr mat og følger egen aktivitetsplan.
Det skal søkes skriftlig om SFO-plass, og oppsigelsestiden er en måned. Elevene kan kun benytte seg
av SFO etter de har fått innvilget SFO-plass.
Det er ikke anledning til å kjøpe enkeltstående dager dersom eleven ikke er innmeldt i SFO.
Fra og med skoleåret 18/19 vil det være tilbud om SFO i både høst- og vinterferie.
Se egen SFO-plan.
Månedspris
Månedspris, SFO deltid (inntil 10t pr. uke): kr. 1400,Månedspris, SFO fulltid: kr. 2000,-

Skolemelk
Skolemelk bestilles på https://www.skolelyst.no
Her finner du også informasjon om ordningen.

Permisjoner / fravær
Skolen anbefaler ikke lengre permisjoner, men oppfordrer til å legge reiser til skolens ferier.
I spesielle tilfeller kan kontaktlærer innvilge permisjon i inntil 3 dager. Permisjon utover 3 dager kan
innvilges av rektor etter Friskolelova § 3 – 13. En forutsetning er at et forsvarlig pedagogisk opplegg
for permisjonstiden blir avtalt med kontaktlærer.
Jamfør forskrift til opplæringsloven § 3-41 kan foresatte kreve at fravær knyttet til innvilget
permisjon ikke føres på vitnemålet. Et slikt krav fremsettes skriftlig overfor rektor. (Gjelder u-trinnet)
Utover dette har skolen et eget fraværsreglement.
Helse – medikamenter – allergier
Alle foresatte må fylle ut et skjema om elevens helsetilstand, som eventuelle faste medikamenter,
allergier, astma, diabetes, epilepsi o.l. Denne informasjonen vil bli lagret i skolens digitale arkiv. For
øvrig gjelder Stjørdal kommunes rutine for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO.
Forsikring
Skolen har tegnet lovpålagt ulykkesforsikring for alle elever. Denne gjelder ved ulykkestilfeller som
medfører varig medisinsk invaliditet eller dødsfall i skoletiden.
Skolebøker
Elevene er ansvarlig for gagnlig og hensiktsmessig bruk av skolebøker og annet materiell. Ved
ødeleggelse grunnet uforsiktighet eller uforstand kan skolen kreve erstatning fra foresatte, jf skolens
ordensreglement. Bøker som er levert ut er elevene ansvarlige for at leveres tilbake. Ikke innleverte
bøker medfører erstatning.
Personlige eiendeler
Fagerhaug Kristne Skole fraskriver seg ethvert ansvar for elevenes personlige eiendeler, som
mobiltelefoner, nettbrett, kontanter og annet.
Tapt og funnet
Esker med gjenglemte eiendeler kan vises frem til foresatte ved behov. For å redusere problemet,
oppfordres foresatte til å merke elevenes eiendeler med navn. Med jevne mellomrom blir disse
eskene tømt, og innholdet gitt til veldedige formål.
Garderobeskap
Elevene har ansvar for hvert sitt/sin garderobeskap/plass. Elevene skal ikke bruke utesko inne og
dermed ha innesko tilgjengelig.
Besøkende / gjester
Vi ønsker å være en åpen skole, der både foresatte og gjester ønskes velkommen. Besøkende bes
henvende seg i resepsjonen.
PC-utstyr
Elever som får utdelt bærbar PC eller iPad er ansvarlig for gagnlig og hensiktsmessig bruk av disse.
Ved ødeleggelse grunnet uforsiktighet eller uforstand kan skolen kreve erstatning fra foresatte. PC
og/eller ladeadapter som forsvinner, må erstattes av foresatte.

Skoleturer / utflukter
Barn og unge på Fagerhaug er mye ute. Hyppig bruk av vårt nærområde og alle turområdene i
umiddelbar nærhet er en naturlig del av hverdagen. Hvert år drar 6. trinn på leirskole, og på
ungdomsskolen er den faste turen for 9. og 10. trinn til Polen et høydepunkt for mange. Turen settes
i forbindelse med undervisning knyttet til 2. verdenskrig, vi bruker en dag Auschwitz og i tillegg
avlegges Saltgruvene i Krakow et besøk. Alle utflukter og reiser er gratis.
«Det er mitt valg»
På Fagerhaug Kristne Skole får elevene undervisning i «Det er mitt valg», som er et program for
utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse.
Trivselsprogrammet
Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i
storefriminuttene. Per våren 2018 benyttet flere enn 1400 skoler i Skandinavia Trivselsprogrammet,
og Fagerhaug Kristne skole er en av disse.
«Trivselsprogrammets mål er å:
● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt
Se for øvrig www.trivselsleder.no for mer informasjon om programmet.
Elevråd
Elevrådet består av elever fra 5.-10. trinn. En lærer er elevrådskontakt. Her møter elevene demokrati
i praksis og ser konkrete resultater av elevmedvirkning. Alle bringer inn små og store saker fra sine
trinn.
Svømming
Svømmeopplæringen blir gitt på alle trinn.
Inntaksreglement
Fagerhaug Kristne Skole SA er en friskole med godkjenning med rett til statstilskudd, jf. Friskoleloven
§ 2- 1 a - livssyn. Inntak av elever baserer seg på Friskoleloven § 3 – 1, og etter gjeldende reglement
vedtatt i skolens styre. Ut over dette har ikke skolen egne krav eller vilkår for å søke om eller få
skoleplass. Det er ikke løpende opptak mellom søknadsfristene, selv om skolen skulle ha ledig
kapasitet. Prioriteringskriterier ved innsøking gjelder kun ved oversøkning/ikke ledig kapasitet.

1. Vi har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i
offentlige skoler. Se Friskoleloven § 3 – 1.
2. Foresatte blir pålagt foreldrebetaling etter til enhver tid gjeldende satser, begrenset oppad til
15% av tilskuddsgrunnlaget. Se Friskoleloven § 6 – 2.
3. Søknad om skoleplass skal skje skriftlig, på skolens søknadsskjema.
4. Skolen har fem søknadsfrister:
1. august
15. september
1. desember
15. mars

15. mai
5. Skolens styre kan fatte årlige vedtak angående skolens kapasitet for gjeldende skoleår og
gjeldende trinn, i tillegg til de begrensningene som ligger i skolens godkjenning. Dersom
søkningen til skolen er større enn kapasiteten, vil følgende gjelde for opptak, i prioritert
rekkefølge:
a. Eleven er barn av ansatt ved skolen.
b. Eleven er søsken av barn ved skolen.
c. Eleven har tidligere gått på skole med kristelig formål.
d. Elever som står på venteliste for skoleplass.
e. Søker er medlem av skoleeiers menighet, Stjørdal Misjonskirke.
f. Opptaket hensyntar begrensningen i skolens godkjenning på tilsammen 160 elever,
fordelt på 10 trinn, med en ønsket elevgruppe på 16 elever per trinn.
Ved like vilkår etter prioriteringsrekkefølge, vil tildeling av skoleplass skje ved loddtrekning.
6. Ved avslag på søknad om skoleplass gis foresatte anledning til å skriftlig gi samtykke til at
eleven står på venteliste.
7. Avgjørelser i forbindelse med inntak er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2B og § 23.
Vedtak kan påklages jf. Forvaltningsloven kapittel VI. Fylkesmannen i Trøndelag er
klageinstans.
Ordensreglement
Vi vil:
• Vise respekt for medelever, ansatte og andre (i oppførsel, holdning og språk – både på skolen
og skoleveien)
• Vise respekt for undervisningen (ved å holde arbeidsro, behandle utstyr ordentlig, komme
presis og delta etter evne)
• Respektere til enhver tid gjeldende regler for bruk av uteområdet:
• Aktiviteter skal foregå på tildelte soner
• Vi tar vare på skolens uteleker/utstyr
• Holde skolens område rent og ryddig
• Respektere at undervisningsrommene kun er åpne når det er lærer til stede
• Ta ansvar for egne verdisaker (som for eksempel penger, musikkspillere og mobiltelefoner)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vi forstår at:
Vold, tyveri, rasisme, utestenging, mobbing, stygg språkbruk og trakassering er forbudt
Bruk og oppbevaring av rusmidler som snus, tobakk og annet er forbudt
Fusk og skulk vil påvirke vurderingsgrunnlaget til læreren
Mobiltelefonen skal brukes i timene bare når lærer har bestemt dette.
Elever på ungdomstrinn kan bruke mobilen i enkelte friminutt, i henhold til mobilreglementet
Elever på barnetrinn skal ha mobilen avslått i sekken
Vi kun oppholder oss på skolens område i skoletiden
Redskaper og gjenstander som er ulovlige eller kan forvolde skade forblir hjemme
Vi vet at brudd på reglementet:
Medfører skriftlig anmerkning
kan medføre telefon eller brev til foresatte
kan medføre vaske, – rydde og reparasjonsarbeid

•
•
•
•
•
•

kan medføre økonomisk erstatning, jf. Skadeerstatningsloven
kan medføre beslagleggelse av utstyr/gjenstand
kan medføre tilstedeværelse på skolen i friminutt, før eller etter skoletid, i forbindelse med
samtale med rektor/lærer eller utførsel av pålagte oppgaver.
kan medføre nedsatt karakter i orden/oppførsel
kan medføre bortvisning inntil 3 dager på ungdomstrinn, inntil 1 dag for barnetrinn jfr.
Privatskolelova § 3 – 10
kan medføre anmeldelse til politiet

Skolerute
Fagerhaug kristne skole følger samme skolerute som Stjørdal kommune og Trøndelag fylke

Uke
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Antall dager
2 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
0 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
4 dager
5 dager
5 dager
5 dager
0 dager
86 dager

2019
Uke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Antall dager
2 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
0 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
5 dager
0 dager
3 dager

18
19
20
21
22

4 dager
5 dager
4 dager
5 dager
3 dager

23
24
25
Sum vår
Sum år

5 dager
4 dager
4 dager
104 dager
190 dager

Elevenes fridager m.m.
Første skoledag: Torsdag 16. august

Fri mandag 8.-fredag 12. oktober. Høstferie

Fri fredag 30. november

Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember

Elevenes fridager
Første skoledag: Torsdag 3. januar

Fri mandag 18. - fredag 22. februar. Vinterferie

Fri mandag 15. april-fredag 19. april: Påskeferie
Fri mandag 22. april: 2. påskedag
Fri tirsdag 23. april
Fri onsdag 1. mai
Fri fredag 17. mai: Grunnlovsdag
Fri torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fri fredag 31. mai
Fri mandag 10. juni: 2. pinsedag
SSiste skoledag før sommerferien: Torsdag 20. juni
i
s
t
e

Hjelpetjenester
PP-tjenesten (PPT)
PP-tjenesten er skolens sakkyndige- og rådgivende organ i forhold til barn og unge med særlige
behov. PPT bistår skolen med å kartlegge hva disse behovene består i. PP-tjenesten uttaler seg i
forhold til om det enkelte barn/elev har behov for spesielt tilrettelagt undervisning, eller om andre
aktuelle tiltak kan iverksettes for barnet. Det er skolen i samråd med foreldre som avgjør eventuelle
henvendelser til PP-tjenesten.
Helsesøster
Helsesøster i Stjørdal kommune, har kontortid på Fagerhaug hver torsdag. I tillegg til oppfølging av
vaksinasjonsprogram og kontroller, er hun også tilgjengelig for samtaler med elevene. Avtaler kan
gjøres via skolens kontor eller kontaktlærer.
Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Dersom
det er behov for henvisning til spesialisttjenester, vil dette bli gjort i samarbeid med de foresatte.
Syns- og hørsels test kan tas ved behov.
Faste arbeidsoppgaver i skolen:
•
•
•
•
•
•

Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov
Åpen dør for elevene
Gruppesamtaler med elevene
Individuelle samtaler med elever etter behov
Vaksinasjon etter anbefalt program
Jevnlige møter med skolens ledelse og øvrig stab.

Skolehelsetjenesten på barnetrinnet:
•
•
•
•
•

5-åringer: Skoleundersøkelsen; Legeundersøkelse Hørselsundersøkelse og vekt/høydemåling
Samtale med foreldre og elev
2. trinn: Difteri-/stivkrampe-/kikhoste-/poliovaksinasjon
3.trinn: Grupper med tema helseopplysning (ernæring, trivsel m.m) Høyde/vekt målinger
6.trinn: Grupper med tema pubertet. Vaksinasjon mesling-/kusma-/rødehunder
7.trinn: Vaksinasjon for HPV virus for jente

Skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet:
•
•
•
•
•
•

Elevene kan komme og prate og få veiledning om ting de er opptatt av som trivsel, vennskap,
mobbing, forelskelse, tristhet, bekymringer, kropp, kost, seksualitet m. m.
Elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale, stikk gjerne innom kontoret i åpningstiden eller
dere kan gjøre en avtale på forhånd via telefon eller mail.
Grupper på 8.trinnet med fokus på psykisk helse. Høyde/vektmålinger.
Grupper på 9-trinnet med tema seksualitet og prevensjon.
10 trinn: Polio
Helsesøster vil gjerne ha et nært samarbeide med elever, hjem og skole. Hun tilbyr ulike
former for veiledning, individuelt og i gruppe.

Tannhelsetjenesten
Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til barn og ungdom fra
fødsel til og med det året de fyller 18 år.
Logoped
Elever kan få hjelp med ulike språkproblem, og kan bli testet dersom en har mistanke om dysleksi eller
andre vansker knyttet til språk. Stjørdal kommune har nå fått et lavterskeltilbud, og logoped er
tilgjengelig en dag i måneden.
Timebestilling: Foresatte kan bestille time hos logoped via skolen, eller lærere kan ta kontakt på
elevens vegne, da med foresattes tillatelse. Logopeden kan henvise eleven videre til PPT ved behov.
Barneverntjenesten
Barnevernet arbeider etter et overordnet prinsipp: Barnets beste!
Fagerhaug Kristne Skole er bundet til opplysningsplikten jfr. Barnevernsloven §15-3. Vi legger vekt på
åpen kommunikasjon med foresatte. Ved bekymring, legger Fagerhaug Kristne Skole vekt på åpen
kommunikasjon med foresatte og barnevernstjenesten, så fremt dette ikke forhindres av
Barnevernsloven.
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
I samråd med elev, foreldre eller foresatte, kan BUP samarbeide med skole, barnehage, PP-tjeneste,
helsestasjonen eller sosialtjenesten i kommunen.
Foresatte kan henvende seg direkte. Helsestasjonen, lege, barnehage og skole kan også henvise til
BUP.
Det kan gis individuell- og/eller familieterapi. Ved BUP arbeider lege, psykolog, sosionom og
pedagog. Alle har taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Annet
Lovverk
Oppvekstsenteret drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter:
Friskoleloven, forskrift til Friskoleloven, Opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven,
forvaltningsloven m.fl.
Elevundersøkelse
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet [Udir], der elever får
si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten
for å gjøre skolen bedre.
Skolen sørger for at alle elever som skal gjennomføre undersøkelsen får brukernavn og
passord for innlogging. Videre sørger skolen for at alle elever som skal gjennomføre gjør
dette på skolen, i skoletiden.
Nasjonale prøver
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i
lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og
kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet, og skolen benytter resultatene for å kunne gi bedre

tilpasset og tilrettelagt opplæring. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og
matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i
engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk. Alle prøvene gjennomføres
elektronisk. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette
og vanskelige oppgaver.

Prøvene blir tatt i 5., 8. og 9.trinn tidlig i høstsemesteret.
Avgangsprøvene
Avgangselevene skal gjennomføre skriftlig avgangsprøve i norsk, engelsk, eller matematikk
vårsemesteret 10.trinn.
Avgangselevene kan bli gitt muntlig avgangsprøve i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag,
naturfag, KRL eller valgt fremmedspråk vårsemesteret 10.trinn.
Avgangsprøvene skal hvert år reflektere standpunktkarakterene.

Økonomi
Fagerhaug Kristne Skole har ikke erverv til formål og er således berettiget til å kalles en ideell
organisasjon. Tilgjengelige midler anvendes til elevenes beste.

V irksomhetene ved Fagerhaug
Oppvekstsenter

Verdibasert, kunnskapsorientert og innovativ.
Grunnskole med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet på 160 elevplasser
etter Friskoleloven §2 — 1a "Livssyn". Skolen er en fådelt 1 — 10 skole, med ca.
95 elever skoleåret 2018 — 2019.

INTERNATIONAL SCHOOL
Grunnskole med godkjenning fra Utdanningsdirektoratet på 150 elevplasser
etter Friskoleloven §2 — 1c "Internasjonal". Skolen er en fådelt 1 - 7 skole, med
ca. 90 elever skoleåret 2018 — 2019.

Kontaktinformasjon:
Fagerhaug Kristne Skole
Ligaardveien 15
7505 Stjørdal
Telefon: 74 84 07 70
E-post:
post@fagerhaugoppvekst.no
Hjemmeside:
fagerhaugoppvekst.no

