
HVORFOR KRISTEN SKOLE?

Begrunnelser og hjelp til å nå nye foreldre og elever
Jon-Are Åmland, Lyngdal Kristne Grunnskole
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Etablert 2002: 21 elever i 1.-6.kl 2014: 180 elever i 1.-10.kl
Godkjent for 200 elever

En uavhengig stiftelse

Kunnskapsløftet + egen plan i KRL

Kjøpte tidligere Lyngdal  
Planteskole i 2005
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HVORFOR  VEKST?

• Hva er årsakene til at skolen har 
vokst såpass mye?!

• Er det noe skolen har gjort, eller 
er det faktorer utenfor skolen?!

• Er det situasjonsbetinget, eller er 
det noen generelle prinsipper?
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BIBELBELTET

• Lyngdal ligger midt i 
bibelbeltet, mange kristne 
foreldre og lærere!

• Ble brukt som argument 
mot etablering av skolen!

• Mange kristne foreldre 
ønsker en skole med 
kristent fundament
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BREDT TEOLOGISK GRUNNLAG
• Uavhengig stiftelse!

• Fra ulike menigheter : Elever, 
ansatte, skolestyret!

• Profilerer skolen som «en 
åpen og inkluderende skole, 
samtidig som vi har et klart 
kristent verdisyn…»  
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ANERKJENT I LOKALMILJØET
• Fra skepsis til respekt!

• God dialog med politisk 
ledelse i kommunen
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ANERKJENT I LOKALMILJØET
• Fra skepsis til respekt!

• God dialog med politisk 
ledelse i kommunen!

• En naturlig del av 
skoletilbudet i kommunen!

• God kontakt med idrettslag, 
kulturinstitusjoner osv
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ET GODT RYKTE

• Elevene trives og blir sett!

• Godt læringsmiljø!

• Dyktige lærere og 
assistenter
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Å LEDE EN KRISTEN SKOLE

Hvordan bidra til at 
skolen vokser og 

gror?
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FULL OVERBEVISNING
• Full overbevisning og tro på 

at skolen er startet på et 
ord fra Gud!

• Visjonen i hjertet!

• Styrke i motbakke!

• Perspektiv på arbeidet
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SAMARBEID MED 
LOKALMILJØET …

• Ta initiativ til et godt 
samarbeid med ulike aktører i 
lokalmiljøet:!

• River ned barriere mellom 
skole og samfunnet utenfor!

• Gir et positivt signal til 
lokale aktører!

• Lærer elevene å engasjere 
seg i lokalmiljøet
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SAMARBEID MED 
LOKALMILJØET …

• I forhold til rekruttering av 
elever :!

• Gir et positivt bilde av 
skolen!

• Større kontaktflate 
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SAMARBEID MED 
LOKALMILJØET …

• NB: Ikke alt bør foregå på 
skolen!
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… OG KOMMUNEN
• Legg vinn på en god dialog 

med kommunen!

• Uttrykk en positiv og 
respektfull holdning til de 
offentlige skolene!

• Informèr om skolen, slik at 
ordfører og andre sentrale 
personer har et riktig bilde 
av skolen
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RENOMMÈ
• Hvor viktig er et godt 

renommè?!

• Et godt rykte i lokalmiljøet 
er mer verdifullt enn 
tonnevis med reklame !

• Desidert viktigste årsaken til 
at folk tar kontakt med 
skolen
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RENOMMÈ - HVORDAN?
• Utgangspunktet er at vi 

sørger for å gjøre en god 
jobb!

• Elevene trives og lærer!

• Foreldrene er fornøyde

• Orden i sysakene og unngå 
skandaleoverskrifter
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RENOMMÈ - HVORDAN?
• Bruke foreldrene!

• Tal vel om skolen!!

• Viktig hva foreldrene 
formidler : De kjenner 
skolen og har 
troverdighet
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RENOMMÈ - HVORDAN?
• Bruke media!

• Media er ikke en trussel, men 
en mulighet!!

• Spill på lag, ha en positiv 
tilnærming!

• Profilèr positive saker!

• Tenk over: Hvordan kan jeg 
gjøre dette interessant for 
media?
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RENOMMÈ - HVORDAN?
• Bruke hjemmeside og 

sosiale media
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HVORFOR KRISTEN SKOLE?
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BAKGRUNNEN FOR LKG

•Utvanning av de kristne 
verdier i den offentlige 
skolen!

•En nød for å nå den neste 
generasjon med Guds Ord
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TO VALG
Hjem

Kirke/menighetSkole
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TO VALG
Hjem

Kirke/menighetSkoleX
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TO VALG
Hjem

Kirke/menighetSkole

27



HVORFOR KRISTEN SKOLE?

•Mener vi at det er viktig å gi den 
neste generasjon Guds Ord?!

•Mener vi at skolen er en viktig arena 
for verdiformidling?!

•Hvis JA: Hvorfor skal vi da ikke drive 
kristne skoler?
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VI TRENGER KRISTNE SKOLER!
• For foreldre:  

• Hjelp til foreldre som ønsker en kristen 
oppdragelse for sine barn 

• For elevene:  
• Kjennskap til Gud 
• Gir et kristent verdensbilde og 
menneskesyn 

• For samfunnet: 
• Utdanner mennesker til gode 
samfunnsbyggere 

• Rekrutterer til lokalt engasjement i 
menigheter, kirkesamfunn og kristne 
organisasjoner 

• Viktige for demokratiet og ivaretagelse 
av minoritetsrettigheter
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TIL SLUTT …
• Ha fokus på mulighetene og det 

du kan gjøre noe med!!

• Vær frimodig!!

• Når det butter i mot: Stopp og 
se tilbake på alt det Gud har 
gjort!

• Ha forventninger og tro på at 
din skole skal vokse og bli en 
stor velsignelse for elevene, 
foreldre og lokalmiljøet!
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Takk for meg,!

og Gud velsigne dere i arbeidet med!

å drive kristne skoler!
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