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Verdidokument for Sandnes Friskole AS 

Grunnlaget for å drive kristen skole.  
Retten til å drive private skoler er nedfelt i Privatskoleloven og 
bygger på fundamentale grunnprinsipper og menneskerettigheter som foreldrerett, 
religionsfrihet og ytringsfrihet. 
Styret er skolens øverste organ og har ansvar for at driften er i samsvar med gjeldende 
lovverk og skolens formål. 

Foreldreansvaret 
Det primære grunnlaget for foreldreansvaret finner vi først og fremst i Bibelen.  
I følge Bibelen har foreldrene fått ansvar for oppdragelsen av sine barn (Ord 22,6, Luk 
10,27, Ef 6,4). Skolen skal være et supplement til foreldrene i å utføre dette oppdraget.  

Foreldreretten 
Foreldreretten, religionsfriheten og ytringsfriheten har sin forankring i FNs 
menneskerettighetserklæringer. Menneskerettighetene er også inkorporert i norsk lov 
ved Menneskerettsloven(Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk 
rett). Friheten til å velge skole er i følge denne loven en grunnleggende demokratisk 
rettighet. Kristne skoler skal bidra til reell valgfrihet. 

Skolens bekjennelsen  
Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av 
Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk, moral, holdninger og 
tale. 

Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse: 
            ”Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus 

Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født 
av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til 
dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den 
allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes 
forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen”. 

Skolens visjon 
Skolen skal være en fargerik skole bygd på kristne verdier, som fostrer sunne barn i 
trygge rammer til å bli hele mennesker. 
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Skolens verdier 
Unik 
Vi ser på den enkelte som en unik skapning formet av Skaperen. Vi vil ha et hjerte for 
alle mennesker og et øye for den enkelte.   

Troverdig 
I alt vi gjør vil vi være åpne og lærevillige, opptre med verdighet, integritet og 
ydmykhet. Vi vil være sanne og leve ærlig i forhold til Gud og mennesker. 

Raus 
Vi ønsker å være drevet av kjærlighet og bygge en skole som er basert på en tjenende 
holdning, raus innstilling og personlig nærvær. Vi ønske å behandle alle med samme 
respekt og gjøre godt mot alle. 

Nyskapende 
Vi vil våge å tenke nytt og kreativt. Vi vil stimulere og oppmuntre elevene til å ha 
drømmer, visjoner og kreative ideer. Vi vil investere i elevene og anerkjenne den 
enkeltes gaver og talenter. 

Skolens målsetting.  
Skolen skal sammen med foreldrene hjelpe til å gi elevene en kristen og moralsk 
oppdragelse, utvikle deres evner og anlegg slik at de kan bli frie, harmoniske og 
karakterfaste mennesker som vil bruke sine evner og ressurser. 

Skolen skal være en tydelig kristen skole hvor virksomheten vil ha sin basis i Bibelen.  
Skolen vil legge forholdene til rette slik at elevene selv kan utvikle et personlig 
forhold til Jesus Kristus.  

Skolen skal gi elevene gode allmennkunnskaper satt inn i en kristen helhetsramme, 
fremelske respekt for andre mennesker uansett rase eller livssyn og lære dem godt 
samarbeid og gode arbeidsvaner. 

Skolen skal legge til rett for at elever som går ut 10.klasse skal være motivert for 
videre læring.  

Læreplan 
Sandnes Friskole følger Kunnskapsløftet og gjeldene oppdateringer/endringer, med 
unntak av læreplan i KRL(kristendom, religion og livssynskunnskap). I dette faget har 
skolen egen godkjent plan for kristne friskoler. KRL erstatter RLE-faget i den 
offentlige skole. Arbeidet med forholdet mellom tro og fag er viktig. Fagene får en 
kristen verdiforankring og et kristent perspektiv. 

Skoleeier  
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Skolen eies av Pinsemenighetene Betel Hommersåk og Familiekirken Sandnes. 
Eierskapet er organisert som et aksjeselskap som oppnevner sine representanter til 
skolens styre. 


