
LEDIGE 
ELEVPLASSER 

2019/2020!

LÆRING, TRIVSEL
OG KRISTNE VERDIER!

I NATURSKJØNNE
OMGIVELSER!

FRISKOLE
1.-10. TRINN

M A G A S I N  F O R  V A T N E L I  S K O L E   2 0 1 9  •  O P P L A G :  7 5 0 0

KOMPETANSE
RESPEKT 
KRISTENTRO



VATNELI SKOLE   
– et trygt valg fordi:

Arne Leknes 
Rektor

HER FORTELLER NOEN AV VÅRE ELEVER OM  
HVA DE LIKER BEST MED Å GÅ PÅ VATNELI SKOLE.

MIRIAM:
Da jeg gikk i 1.klasse, trivdes jeg 
ikke på skolen. Jeg var lei meg 
hver dag. Mamma sa jeg skulle 
prøve Vatneli. Jeg prøvde det og 
trivdes så godt. Det mest positi-
ve er at lærerne og elevene er så 
snille. Ingenting er negativt. Jeg 
gleder meg hver morgen til å gå 
på skolen. Miljøet er veldig bra. 
Det er så positivt rundt deg. Hvis 
noe dumt skjer, hjelper alle til.
 
Jeg har lært mye om Bibelen. 
Dessuten lærer jeg mer når jeg 
har det bra. Det er mye bedre 
kontakt med lærerne, og de er 
våre venner. Lærerne er med på 
ting, for eksempel spiller lærerne 
fotball med elevene.

MATHIAS 
På denne skolen lærer vi mer om 
kristendommen.
Det er grønt og fint med mye fin 
natur her. Den tidligere skolen 
var midt i byen. Jeg må ta tog og 
buss, men jeg har det best her.
Da jeg kom på skolen første dag, 
fant jeg venner med en gang. I 
Italia, mitt hjemland, har du mye 
respekt for læreren, men her kan 
vi snakke med lærerne som en 
venn.

Det aller beste er folkene her.
Jeg lærer om nestekjærlighet 
og tro på Gud og synes at det er 
viktig.

HEIDI WOLFF – FORELDER 
Vi ønsket en skole med mindre 
forhold, der hver enkelt elev ble 
sett og ikke bare var en i meng-
den. Vi ønsket en skole som ga 
mer mulighet for individuell  
oppfølging – også av de skole-
flinke elevene. Vi ønsket en skole 
med kristne grunnverdier og 
trygge rammer.

Da vi valgte Vatneli skole var det 
fordi vi hadde hørt mye positivt 
fra andre som hadde hatt elever 
der. Barna var på noen «prøve-
dager» på skolen og likte seg 
svært godt.

Skolen lå gunstig til i forhold til 
å hente/bringe hjemmefra. Det 
er svært fleksible løsninger med 
SFO. Våre barn gleder seg til å gå 
på skolen hver dag. Vatneli skole 
er den beste skolen de kan ønske 
seg.

RENATE THUNEM – FORELDER 
Også skolesterke barn kan falle  
utenfor når utfordringene uteblir. 

Vi valgte Vatneli til våre barn og 
opplevde at deres forskjellige behov 
ble møtt på best mulig vis. Større 
lærertetthet og mindre klasser har 
gjort at oppfølgingen ble bra og 
barna opplevde å bli sett. 

Vatneli skole har vært det beste 
valget for vår familie.

JONATHAN:
Jeg liker veldig godt å gå på 
Vatneli.  Jeg liker godt å springe 
rundt og så liker jeg fotball.
Jeg går på Vatneli fordi det er en 
kristen skole.

Her lærer vi om kristendommen 
og hvordan vi skal være gode 
mot andre. Jeg liker å hjelpe 
andre. Har vært med familien 
min til Thailand og vært med på 
et hjelpeprosjekt. Det heter Keep 
Girls Safe. 

LARA MARIA
Jeg likte meg ikke på offentlig 
skole og begynte her sammen 
med lillesøsteren min. Først var 
jeg på besøk i to dager, likte det og 
begynte. Det jeg liker mest med 
skolen, er at alle kjenner alle og 
har et godt forhold til hverandre, 
også lærerne. Jeg har alltid noen 
jeg kan være med, eldre eller yn-
gre. Det blir som en stor familie. 
På en liten skole er det et tettere 
og bedre forhold mellom elevene.
Jeg liker godt musikkskolen her, 
skolelunsj og mange turer.
Hver uke har vi en ny verdi, og vi 
snakker om verdiene i timen. Vi 
lærer å bli glad i oss selv og andre. 
Hver morgen har vi andakt.

ELEVENE BLIR 

OPPLÆRT I NESTE-

KJÆRLIGHET GJENNOM 

HUMANITÆRT ARBEID 

OG PRAKTISK 

KRISTENDOM  

DET BESTE MED VATNELI   

• Vatneli skole er et sted hvor  
 læring er i fokus, og vi legger til  
 rette for optimal læring for den  
 enkelte elev. Motiverte elever kan  
 oppnå meget gode skoleresultater.  

• Elever trives sammen med andre  
 elever og ansatte og på tvers av 
 trinnene. Vi har et godt Trivsels- 
 lederprogram der store og små  
 leker sammen.

• Skolen har unik og naturskjønn  
 beliggenhet med store grønt- 
 områder omkranset av høye  
 bøketrær og gårdsbruk – et godt  
 sted å vokse opp.

• Leirskoler i 7., 8. og 9.trinn,  
 språkskole i utlandet, Freds- 
 reise, sykkeltur og aktivitets- 
 dager sveiser elevene sammen  
 på en spesiell måte. 

• Alle elevene får tilbud om opp- 
 læring på et instrument i skole- 
 tiden. Minst en gang hvert år  
 framfører elevene en forestilling  
 sammen.

• Det er tilbud om skolelunsj hver  
 dag. Skolen fokuserer på en 

 
 grønn og bærekraftig livsstil,  
 og elevene tar del i arbeidet på  
 en økologisk gård.

• En av de viktigste verdiene er  
 nestekjærlighet, og elevene  
 støtter et beskyttelseshjem for  
 utsatte jenter i Nord-Thailand   
 – ”Keep Girls safe”.

• Utdanning omfatter utvikling  
 av hele mennesket, også den  
 åndelige delen. De kristne  
 verdiene danner grunnlaget  
 for skolen.



SKOLEN VÅR
Skolen er en del av Adventistkirkens verdens- 
omspennende skolevirksomhet som teller 8.515 
skoler og universiteter, med 1.954.972 elever.  
(www.adventist.org)

I Norge er det 11 grunnskoler og 1 videregående 
skole. Skolen er medlem av Kristne  
Friskolers Forbund, KFF.

HVORFOR VELGE EN KRISTEN GRUNNSKOLE? 
LÆRERENE SIER DETTE:

Nina Skoge Olav SærheimMaria Fredriksen
Bjørn Knutsen

EIRI
Jeg begynte her midt i første 
klasse og trives her fordi det er et 
veldig fint miljø, og vi har et godt 
forhold også med lærerne.
Beste minne til nå er leirskolen. 
Det var veldig kjekt på Lange-
drag. Vi fikk være med dyr, og det 
var mye sosialt. Jeg synes det er 
bra at skolen har fokus på kristen- 
dommen og viktige verdier. 

EILEEN
Jeg går her for det er et mye bedre 
miljø. Det er ikke mobbing her 
eller baksnakkelse og læringsmil-
jøet er godt.
Det jeg liker aller mest ved skolen 
er timene, fordi det er et bra klas-
semiljø, og jeg lærer mye.
Jeg lærer om kristen tro på sko-
len. Her har vi andakter om mor-
genen. Vi leser og drøfter viktige 
spørsmål. Vi har også musikksko-
le, og det jeg liker jeg veldig godt, 
fordi jeg lærer noter og å spille.

“ALLE KJENNER ALLE  

OG HAR ET GODT FOR-

HOLD TIL HVERANDRE!”

Jeg ønsker en skole og en arbeids-
plass som er preget av et miljø der 
undervisningen alltid holder høy 
kvalitet, der alle opplever at de 
blir inkludert, og der det formid-
les et positivt bilde av en kjærlig 
Gud som ønsker en personlig 
relasjon med oss alle. Skolens 
profilerte verdier kompetanse, 
respekt og kristentro oppsumme-
rer på mange måter det som er 
viktig for meg både som far til to 
elever her og som ansatt.
Bjørn 

Som en kristen skole er vi opptatt 
av at ingen skal føle seg alene eller 
glemt. Vi tror at Gud skapte oss til 
å leve i et fellesskap der vi tar vare 
på hverandre, og der vi blir sett og 
akseptert for den vi er. 
Maria 

En skole som ser hele barnet mitt 
og formidler viktige verdier som 
nestekjærlighet, respekt og forval-
teransvar. En skole som formidler 
trygghet og et håp for framtiden- 
både faglig og åndelig. Formidler 
gode allmennkunnskaper til mine 
barn.
Nina

Jeg jobber på en kristen grunn-
skole fordi jeg ønsker å være med 
å spre gode verdier. Dette gjør 
også andre skoler, men vi kan  
i tillegg fortelle om Bibelens 
verdier. Jeg opplever at lærerne 
bryr seg mye om elevene. Jeg 
trives veldig godt på Vatneli!
Olav



Skoleplass på  
VATNELI SKOLE
Vatneli skole har klasser fra 1.-10. trinn. 
For skoleåret 2019/2020 er det ledige 
plasser på flere trinn. Skolen er privat 
drevet og har foreldrebetaling i 11 mnd. 

Priser er: 
1.-4. trinn: kr 500,- pr mnd. 
5.-7. trinn: kr 900,- pr mnd.  
Inkludert i betalingen er tilbud om 
musikkskole, leirskole i 7. trinn, samt 
ekskursjoner og turdager (høsttur, 
skøytedag, skidag, idrettsdag).  
Skolen har også SFO-tilbud etter egne 
satser avhengig av oppholdstid.  

8.–10. trinn: kr 1100,- pr mnd. 
Inkludert i skolepengene er tilbud om 
musikkskole, språktur England/Tysk-
land, fredsreisetur Polen, leirskole både 
i 8. og 9. trinn, reise til Oslo og Tyri-
fjord i 10. trinn, samt ekskursjoner og 
turdager (høsttur, skøytedag, skidag, 
idrettsdag).

Søskenmoderasjon 50% for nr 2,  
75% for nr 3 og friplass for nr 4.
Skolepenger skal ikke være noen hind-
ring for skoleplass – ta kontakt.  

Mulig privat transportordning Vatneli- 
Stavanger og Vatneli-Jæren forutsetter 
et visst antall – meld interesse raskt.

VATNELI SKOLE
Vatneliveien 79, 4309 Sandnes

Telefon: 40 43 79 69  
E-post: post@vatneli.no 
Hjemmeside: www.vatneli.no
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LÆRING I FOKUS
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