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VATNELI SKOLE   
– et trygt valg fordi:

Sindre Særheim 
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.

BENJAMIN: 
Jeg liker å gå på Vatneli. Her kan 
jeg leke med vennene mine. Vi 
har nettopp fått ny, fin lekeplass. 
Jeg liker også å jobbe i timene. Det 
jeg liker aller best er matte, lese og 
skrive. Kunst og håndverk er gøy, 
for jeg liker å lage ting. Jeg liker 
også at vi får lære mer om Gud.

MARGRETHE HOVDA RØED 
– FORELDER 
Det er trivsel på Vatneli skole. 
Skolen har fokus på skolemiljø og 
sunne verdier, som er grunnlag 
for trivsel og godt læringsmiljø. 
Dyktige og engasjerte lærere, høyt 
nivå på innholdet i undervisnin-
gen og høy lærertetthet gir større 
mulighet for tilpasset undervis-
ning og oppfølging av alle elever. 
Skolen ligger solvendt med flott 
utsikt. I skolegården er det både 
beplantning, trær å klatre i og 
bekk for pinnebåtlek, i tillegg 
til lekeapparater, ballbinge og 
gapahauk. Skolen tilbyr flere 
leirskoler, dagsturer og dispone-
rer kanoer. Elevene ivaretar også 
skolen med daglig rengjøring. 
Summen av godt skolemiljø og 
læringsmiljø gjør at vi er svært 
fornøyd med vårt skolevalg.

KINE GAHNSTRØM-KALVIKNES 
– FORELDER 
Adventistene har et godt rykte på 
seg for å drive gode skoler i verden. 
Vi har selv erfaring fra våre år i 
Thailand og valgte derfor Vatneli 
når vi flyttet til Norge igjen. For 
oss er det viktig at skolen bygger 
på kristne verdier, og at barna får 
utvikle seg både faglig og personlig. 
Vatneli har en meget fleksibel, billig 
og bra SFO ordning som er gull 
verdt! 

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. 

SERINE MARIE:
Det beste med Vatneli er at det er 
et tettere miljø sånn at det ikke 
blir gjenger og folk tør å være seg 
selv. Lærerne tar tak i ting som 
skjer, og vi får tettere oppfølging. 
Vi får mat på skolen. Lærerne og 
elever bryr seg om hverandre på 
skolen. 

“ALLE KJENNER ALLE  

OG HAR ET GODT FOR-

HOLD TIL HVERANDRE!”

HVORFOR 

VELGE VATNELI 
SKOLE? 

DET BESTE MED VATNELI   

Vatneli skole setter stort fokus på 
å se den enkelte elev og arbeider 
for elevens trygghet, trivsel og 
læring. Skolens visjon «Sammen 
mot målet» viser til at gjennom 
samarbeid kan vi nå store mål. 
Som en kristen friskole er vi ikke 
en verdinøytral skole, men rot-
festet i kristne verdier. Vi er 
opptatt av å lære elevene å  
respektere hverandres meninger, 
og at eleven skal utvikle seg 
fysisk, psykisk og åndelig.

Vatneli skole er et trygt valg fordi:

• Elever trives sammen med  
 andre elever og ansatte og leker  
 på tvers av trinn.

• Skolen har høy voksentetthet  
 og kan hjelpe elever i sin utvik- 
 ling. Motiverte elever kan  
 oppnå meget gode skoleresulta- 
 ter ut fra sine forutsetninger.

• Skolen har en unik og natur- 
 skjønn beliggenhet, trolig den  
 beste i Sandnes!

• Det er tilbud om vegetarisk  
 skolelunsj hver dag. Skolen  
 fokuserer på en grønn og bære-

 kraftig livsstil, og elevene tar 
 av og til del i arbeidet på den  
 økologiske nabogården.

• Alle elevene får tilbud om  
 opplæring i å spille et  
 instrument i skoletiden.

• Leirskoler på 7., 8. og 9. trinn,  
 språkskole og fredsreise på  
 ungdomstrinnet. Aktivitets- 
 dager sveiser elevene sammen  
 på en spesiell måte. 

• Elevene blir lært opp til å gjøre  
 noe for andre. I løpet av skole- 
 året samler elevene inn penger  
 til ADRA sitt utviklingsarbeid  
 der nøden er stor.



HVORFOR VELGE EN KRISTEN GRUNNSKOLE? 
ANSATTE SIER DETTE:

Nina Skoge Olav SærheimDina Helen Kalmens
Bjørn Knutsen

CHRISTINA:
Jeg er glad for å gå på Vatneli skole. 
Lærere er snille og de passer på at 
alle har det bra på skolen. De  
hjelper oss i timene og passer på at 
vi får gode dager på skolen. Vi 
lærer å respektere hverandre og vi 
kan bruke chromebook i timene. 
På skolen er det mange snille elever 
som jeg liker å være sammen med. 
Jeg leker ofte i sandkassen. I år har 
vi fått nytt klatrestativ og mange 
synes det er gøy. Jeg har det gøy på 
SFO’en om morgenen. Der leker jeg 
med andre i gymsalen, og jeg har 
lært å spille basketball. Fotball 
liker jeg også. Vi har også en vakt- 
mester på skolen vår. Han er snill og 
hjelpsom og fikser ting som er øde-
lagt og klipper gresset rundt skolen.

WILLIAM:
Jeg liker å gå på Vatneli fordi det 
er en så liten skole og så er det vel-
dig få som gjør slemme ting mot 
deg. Du får venner ganske fort 
på Vatneli, for jeg fikk en venn 
nesten med en gang jeg begynte 
på skolen. Noen ganger lager vi 
ting som jeg ikke en gang visste 
gikk an i kunst og håndverk, det 
er kjempekult. Jeg liker også at vi 
har små klasser, at det ikke er A, 
B og C og at vi må spre oss hele ti-
den. Nå lager vi våre egne aviser, 
det visste jeg ikke at vi kunne, det 
er kjekt. To dager i uka får vi være 
inne i gymsalen med TL. – Det 
liker jeg veldig godt. Jeg er kjem-
peglad for at jeg går på Vatneli!

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 

Noe av det jeg setter pris på med 
skolen vår, er at vi i vanlige hver-
dager, har mer enn bare et faglig 
fokus gjennom skoledagen. I et 
samfunn hvor individet står i 
sentrum, øver vi oss på å løfte 
blikket og se de rundt oss. Kristne 
verdier som nestekjærlighet - det 
å være snille med både elever på 
skolen, og det ansvaret vi har for 
barn i andre deler av verden, 
preger skolen vår. Hver morgen 
starter vi dagen med samtale og 
refleksjoner sammen med elevene 
om aktuelle og bibelske temaer. 

Den store lærertettheten gir oss 
også mulighet til å se hver elev i 
løpet av dagen. Jeg er stolt av 
skolen vår. 
Dina 

Vi valgte Vatneli fordi skolen ser 
hele barnet mitt, og formidler 
viktige verdier som nestekjærlighet, 
respekt og forvalteransvar. Den 
formidler trygghet og et håp for 
framtiden – både faglig og åndelig. 
Skolen formidler også gode all-
mennkunnskaper 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

SKOLEN VÅR
Skolen er en del av Adventistkirkens verdens- 
omspennende skolevirksomhet som teller 8.807 
skoler og universiteter, med 1.881.571 elever.  
(www.adventist.org)

I Norge er det 11 grunnskoler og 1 videregående 
skole. Skolen er medlem av Kristne  
Friskolers Forbund, KFF.
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Skoleplass på  
VATNELI SKOLE
Vatneli skole har klasser fra 1.-10.trinn. 
Skolen  er en friskole med foreldre- 
betaling i 11 mnd pr. skoleår. 

Priser pr.d. er: 
1.-4. trinn: kr 500,-* pr mnd. 
5.-7. trinn: kr 900,-* pr mnd.  
Inkludert i betalingen er tilbud om 
musikkskole, leirskole på 7. trinn, samt 
ekskursjoner og turdager (høsttur, skøy-
tedag, 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, fredsreise Polen, leirskole både i 8. 
og 9. trinn, reise til Oslo og Tyrifjord vgs 
i 10. trinn, samt ekskursjoner og turdager 
(høsttur, skøytedag, skidag, idrettsdag).

* Skolelunsj hver dag, ofte varmrett, 
tilbys mot et tillegg på skolepengene på 
kr. 228,- pr mnd. Maten er næringsrik, 
velsmakende og vegetarisk. Frukt inngår 
også i lunsjen. 

Søskenmoderasjon 50% for nr 2, 75%  
for nr 3 og friplass fra og med nr. 4. 
Skolepenger skal ikke være noen  
hindring for skoleplass – ta kontakt. 

Leksehjelp 2 timer i uken for 1-10. trinn.

SFO tilbud for 1-6. trinn etter differensierte 
satser for 4, 10, 15 og 20 timer/uke, til  
kr 510,-/ 1285,-/ 1940,-/ 2560,- pr. mnd. 

VATNELI SKOLE
Vatneliveien 79, 4309 Sandnes

Telefon: m. 959 12 427, a. 51 60 40 62  
E-post: post@vatneli.no 
Hjemmeside: www.vatneli.no
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         LÆRER     ØKOLOGISK DYRKING

TURER SKAPER GODE RELASJONER. 

KRISTNE  
VERDIER
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oGODE GRUNNER TIL Å VELGE VATNELI SKOLE

LÆRING 
I FOKUS

LEIRSKOLER

UNIK OG NATURSKJØNN 

BELIGGENHET

MYE FYSISK AKTIVITET

   EGEN MUSIKKSKOLE  

          INKLUDERT I  

                SKOLEPENGENE

OFFENTLIGE 
LÆREPLANER

GRØNN OG BÆREKRAFTIG LIVSSTIL


