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Sandnes Friskole startet opp høsten 2004 og ble godkjent for 280 elever fordelt på barne -og 
ungdomstrinnet.  
 
I 2006 ble skolen omgjort til aksjeselskap og eies i dag av pinsemenighetene Betel på Hommersåk 
og Familiekirken på Ganddal.  
 
Aksjeselskapet kjøpte i 2007 eiendommen Elveosen 8, som har en tomt på ca.       
5 000 kvm og en bygningsmasse på 3.520 kvm.  

Innledning av Rektor 
 Skoleåret 2018/2019 var Sandnes Friskole sitt 15. år som grunnskole på Ganddal. Dette skoleåret hadde vi 
gleden av å starte opp i nyrenoverte lokaler.  
 
Det er et mål for Sandnes Friskole å bli mer synlig, både i lokalmiljøet(geografisk), og for de lokale 
menighetene/kirkene i området. I den forbindelse er det også et mål for oss at det er en god skole som blir 
synlig. Da er det naturlig å spørre; hva kjennetegner en god skole? Hva skal «produseres» for at det kan 
betegnes som god skole?  
Det er mye forskning og fokus fra myndigheten på hva som er en god skole. Noen mener at en god skole 
handler om målbart læringsutbytte(evidensbasert). Andre vektlegger at en god skole handler om inkludering 
og at alle elevene er deltakere i et læringsmiljø. Uansett hvordan man velger å måle og vurdere en god skole 
vil det til syvende og sist handle om hva som skjer i klasserommet. Og videre vil det handle om hvordan det 
legges til rette for at lærerne kan gjøre en god jobb med å etablere og utvikle gode læringsmiljøer.  
 
«Påvirkning med respekt» var tema på en av planleggingsdagene ved oppstart av skoleåret. Og på 
planleggingsdagen i november var temaet «Det varme blikket» med foredrag av Liv Berit Tønnesen. Disse 
perspektivene mener vi er grunnleggende for all virksomhet i klasserommet. Når vi i tillegg legger til forskning 
av bl.a. John Hatti (en anerkjent forsker på effekten av læringsutbytte i skolen), som viser klar sammenheng 
mellom lærer-elev relasjonen og god læring, kan dette peke på at både respekt og det varme blikket kan ha 
god innvirkning på elevenes læring. Samtidig vet vi at gode holdninger og gode handlinger må kombineres 
med god faglighet. Derfor er det viktig for oss å være lærvillige, å være i utvikling og å øke vår kompetanse 
innen fag og metodikk. Dette gjør vi, og dette vil vi fortsette med.  
 
Vi søker stadig å øke skolens kvalitet gjennom videreutdanning og kompetanseheving for de ansatte. Gjennom 
å fokusere på PRUV (praktisk, relevant, utfordrende, variert) i undervisningen. Gjennom å utvikle elevenes 
sosiale kompetanse, som arbeidet med karaktertrekk er et eksempel på. Og ikke minst gjennom å se den 
enkelte med det varme blikket, et blikk som vil hjelpe, veilede og støtte for videre læring. Vi er bevisst vår 
innflytelse og vet at påvirkning må skje med respekt.  
Vi tør å hevde at Sandnes Friskole er en god skole. Det er mye som tyder på det, samtidig er vi en skole med 
stort utviklingspotensial.  
 
Til slutt et lite blikk framover. I årsrapporten fra 2013/2014 ble følgende skissert som prioritet for de 
kommende årene; tydeliggjøre hva det innebærer å være en tydelig kristen skole, å forankre skolens 
vurderingspraksis og å utvikle skolens struktur, både bygningsmessig og organisatorisk.  
 Pr. vår 2019 er vi kommet godt på vei med disse målsetningene. Det vil være riktig å la gode prosesser 
fortsette, samtidig sette fokus på nye områder. Konkret er det tid for å sette fokus på, og tilrettelegge for at 
skolens visjon og intensjon for det kreative utrykket i større grad blir vektlagt. «Vi vil våge å tenke nytt og 
kreativt», står det skrevet i skolens verdidokument. Dette er for oss ikke bare fine ord, men et valg vi styrer 
etter.              

David Andreas Bjørge 
Rektor 
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Skolens ledelse og administrasjon 
Lederteamet har bestått av David Andreas 
Bjørge, rektor og Sveinung Bøe, inspektør for 
ungdomstrinnet og Bente U. Degnes, inspektør 
for barnetrinnet.  
 
Andre i administrasjonen: Simen Rafoss 
driftsansvarlig/vaktmester, Solbjørg S. 
Henriksen sosiallærer, Gro Haga 
kontormedarbeider, Dagfinn Stangeland IT-
ansvarlig. Spesialpedagogisk koordinator og 
rådgiver har dette året inngått i 
inspektørstillingene.  
Verneombud har vært Karianne S. Braut og 
Dagfrid Barth. Tillitsvalg har vært Trygve 
Vanka.  

Styret 
I løpet av skoleåret har det vært avholdt 4 
styremøter og en generalforsamling. 
Generalforsamlingen ble avholdt 6.juni 2019.  
 
Styret har bestått av:  
Sigmund Kristoffersen (styreleder), Ole Martin 
Eidevik (eierrepresentant for Familiekirken), 
Jostein Susort (foreldrerepresentant), Trygve 
Vanka (ansattes representant for pedagoger), 
Simen Rafoss (ansattes representant for ikke 
pedagoger), Leah Mork Bednarz 
(elevrepresentant) og Harry Nilsen 
(representant for bydelsutvalget). 

KFF 
Skolen er medlem av Kristne Friskolers 
Forbund (KFF) hvor et av basiskravene er at 
skolen er fundert på Bibelen og de tre 
artiklene fra den Apostoliske trosbekjennelse 
som læregrunnlag.  
 
Sandnes Friskole AS benytter seg av KFFs 
kvalitets- sikringssystem.  
 
Høsten 2018 deltok Sigmund (styreleder), 
David (rektor), Gro (kontor) på 
lederkonferansen i regi av KFF. Under KFFs 
generalforsamlingen ble David valgt inn i 
styret til KFF for 4 år.   
 
 
 

Elevene 
Ved telledato 1.oktober var det 98 elever ved 
skolen. Fordelingen var 63 elever på 
barnetrinnet og 35 elever på ungdomstrinnet.  
I 1.klasse begynte det 3 elever ved skolestart.  
 
Totalt begynte det 28 nye elever på skolen ved 
oppstart august 2018.  
 
Våren 2019 ble skriftlig eksamen avholdt 
24.mai i engelsk. Muntlig eksamen ble avholdt 
14.juni i faget engelsk. 

Elevråd 
Skolens elevråd består av en representant fra 
hver klasse.  
Elevrådet har bestått av Leon Mikal Bø  
2), Johannes Hestholm (3), Karl Mathias Adams 
Ringdal (4), Maria Sandanger (5), Maria 
Gulbrandsen (6), Maria Gulbrandsen (7), Linnea 
Sveinsvoll Bekkeheien, Karen Marie Espedal (8), 
Kine Marie Larsen, Lisa Olsson (9), Leah Mork 
Bednarz, Veronica Søyland Storeng, Ann- Maria 
Mario Popova (10). 
 
Trivselsleder (TL) 
TL er et tiltak for økt inkludering gjennom 
organisert aktivitet i regi av elevene. Solbjørg S. 
Henriksen (sosiallærer) har vært leder for 
programmet.  
Følgende elever har vært trivselsledere gjennom 
skoleåret: Victor Tjørn, Mathea Olafsrud, Morten 
Axel Susort, Jonathan Belindas, Samuel Sinnes, 
Mathilde Svanes, Akanisi Baleiwai, Louise J. U. 
Andres, Magnus E. Eikrem, Hanna og Maria 
Gulbrandsen, Sigrid Gamlemshaug, Marlene M. 
Bu, Emil Kolltveit, Njål Furuhaug Øgreid, Kristian 
Sele, Rebekka Susort, Thea Linnea Soma, Mirja S. 
Lothe ,Tiril Stangeland, Lisa Olsson, Kine Marie 
Larsen, Leah Mork Bednarz, Veronica Søyland 
Storeng og Mari Hauge. 
 
Kontaktlærer for elevrådet og trivselslederne har 
vært skolens sosiallærer Solbjørg S. Henriksen.  
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Ansatte 
Skolen har hatt totalt 38 ansatte i løpet av 
skoleåret.  
Fordelingen har vært 31 kvinner og 8 menn. Totalt 
utgjør dette ca. 29,7 årsverk. 
 
Tre ansatte har vært i videreutdanning for lærer 
med støtteordning fra Udir. Alle tre har tatt 
videreutd. innen matematikkfaget. 
 
 
Utvikling av skolebygget 
August 2018 ble byggefase 2 ferdigstilt. Det 
markerte 2 år med renoveringsarbeid som har 
omfattet nytt tak, ny fasade, nye vinduer, nytt 
atriet, nye inngangspartier, ny administrasjon, nye 
klasserom, nye grupperom og nye toaletter. 
 
 I løpet av høsten og våren har de gamle 
administrasjonslokalene blitt omgjort til nytt mat 
og helserom.  
 
 

Sandnes Friskole AS 

Elveosen 8 
4323 Sandnes 

www.sandnes-friskole.no 

Økonomi 
Skolens økonomiske grunnlag er tilskudd fra staten 
basert på elevtelling 1.oktober og foreldrebetaling. 
 
Kalenderåret 2018 endte driften med et 
underskudd. Dette var som ventet, og i all 
hovedsak forbundet med få elever på 
ungdomstrinnet og renovering av skolebygget. 
Skolens drift har vært solid i mange år, derfor vil 
ikke underskudd få nevneverdig konsekvenser for 
videre drift.  

Avdeling SFO 
Totalt har 21 barn benyttet seg av SFO-tilbudet 
gjennom skoleåret. SFO-leder har dette året vært 
Arne K. Solheim.   

Foreldre samarbeid 
FAU 
Jostein Susort har vært leder for 
foreldreutvalget dette skoleåret. I tillegg har 
Erlend	Ledaal	Norheim(1), Øystein Bøe(2), 
Elisabeth Hestholm(3), Bjørn Olav Horn(4), 
Synnøve Rob(5), Ann Elin Gulbransen(6), 
Kenneth Kolltveit(7), og Karina 
Rasmussen(9/10) sittet i utvalget.  
 
Foreldremøter. 
Det ble avhold et foreldremøte i september. 
16.mars inviterte FAU foreldrene til seminar 
med Alexis Lundh der temaet var: ”Møte med 
seksualisert ungdomskultur på nett og 
hvordan fortelle unge en bedre historie om 
kjærlighet” Seminaret ble arrangert av Familie 
fokus Rogaland. 
 
Dugnad. 
Det ble gjennomført dugnad lørdag 
15.september.  
Det var godt oppmøte og god stemning denne 
dagen, og mye godt arbeid ble gjort for skolen.  

Arrangement gjennom året 
14.november ble det arrangert høsttakkefest 
for alle elevene ved skolen. God mat og god 
stemning med flotte innslag fra elever og lærer 
preget arrangementet.  
 
Åpen skole ble avholdt torsdag 9.mai. 
Tilsammen var det godt over 200 tilstede på 
arrangementet, mesteparten var skolens 
elever og foreldre.  
 


