
 

KONGSTUN KRISTNE 
FRISKOLE 

 

K 
ongstun er en Friskole som 
vi regner med blir godkjent 
av departementet våren 

2017. Elevene får vanlig vitnemål. 
Skolen vil ha elever i 1. – 10. klasse 
og kan ta inn opp til 120 elever. 
Første året vil vi ikke ta inn 
10.klassinger. Skolen jobber med å 
få klar lokaler til skoleoppstart, 
selv om dette i skrivende stund 
ikke er på plass. 

 

K 
ongstun er en frittstående 
skole, drevet av en forening 
som først ble opprettet for å 

drive Jærtun Lutherske Friskule 
på Bryne. Vi vil ha et tett 
samarbeid med denne skolen. 
Skolen legger vekt på at hele 
Bibelen er Guds Ord og at vi blir 
frelst ved troen og nåden alene. 
Skolen sine ansatte er forpliktet på 
den lutherske bekjennelse.  

Kongstun  
Kristne Friskole 

MED VEKT PÅ LÆRING OG 
TRIVSEL I EN KRISTEN RAMME 

EN SKOLE FOR 

ALLE SOM ØNSKER  

ET KRISTENT 

VERDIGRUNNLAG  

FOR SINE BARN 

Fra grunnlagsdokumentet 

”Kongstun Kristne Friskole vil drive 
kristen friskole som et alternativ til 
den offentlige grunnskolen. Skolen 
skal være en hjelp til foreldre som 
ønsker hjelp til en solid kristen 
undervisning og oppdragelse på 
evangelisk-luthersk grunn” 

Epost:  
kontor@kkfriskole.no 

 
www.kkfriskole.no 



Vi bruker omtrent de samme planene 

som i offentlig skole. Skolen er åpen 

for alle, uansett livssyn. Det er ikke 

noen tvang til tro, men oppfordring til 

å reflektere og å stille spørsmål. 

Foreldre som ønsker å gi barna en 

kristen oppdragelse, vil oppleve at 

den kristne friskolen blir en viktig 

drahjelp. 

F 
ordi skolemiljøet er viktig 

Miljøet har ofte større 

påvirkning på barna enn noe 

annet. En kristen skole har tydelige 

verdier som får konsekvenser for 

skolemiljøet. 

Vi vil arbeide aktivt for: 

 At alle elever skal trivest, og ingen 

elever skal bli mobbet.  

 Et trygt klassemiljø, hvor det er 

lov å være annerledes og lov å 

mislykkes. 

 At språkbruken er fin og fri for 

banning 

 God og naturlig lek mellom gutter 

og jenter 

 At elevene inkluderer hverandre i 

lek og prat 

 At tobakk og alkohol ikke hører 

med når elevene treffes 

 At skolen blir en mobilfri sone, 

hvor lek står i fokus 

HVORFOR KRISTEN FRISKOLE? 

Noen vil nok velge skolen først og 

fremst fordi det er en kristen skole. 

Andre vil velge den fordi det er en god 

skole som tilrettelegger for godt 

læringsmiljø og god trivsel. Vi ønsker å 

være tydelige og gode på begge deler. 

F 
ordi det er en kristen skole 

Kongstun vil være en tydelig 

kristen skole. Vi har et eget fag 

som heter kristendom. Faget har 

utvidet timetall i forhold til KRLE i 

offentlig skole, med en time mer i uka. 

Religionsbiten er plassert i 

samfunnsfag. 

Hver dag har vi andakt, bønn og sang 

og slutter med velsignelsen eller en 

kristen sang. Også de andre fagene vil 

bli preget av et kristent verdensbilde.  

F 
ordi den voksne ser 

eleven 

Ingen kan klare å drive en 

friskole uten stor grad av idealisme. 

Dette tror vi elevene vil merke ved 

at de blir sett og verdsatt. 

 

F 
ordi det er en god skole 

Kongstun har «Læring, 

arbeid og trivsel» som motto 

for sitt pedagogiske arbeid. Vi 

ønsker et godt læringsmiljø med god 

arbeidsro, der elevene har respekt 

for de voksne.  Vi vil at elevene skal 

være trygge på hverandre og at 

skolen skal preges av mye godt 

humør.  Skolen ønsker å jobbe 

målrettet med læring og å ha høyt 

kvalifiserte lærere som er opptatt av 

utvikle pedagogikken i tråd med 

forskingsbaserte metoder.  

Mer informasjon finner du på 

nettsiden vår: www.kkfriskole.no  

http://www.jaertun.no/

