
LOKALE MÅL VED 
STAVANGER KRISTNE 

GRUNNSKOLE



ELEVENES TRIVSEL MED LÆRERE

Ved Stavanger Kristne Grunnskole har vi et mål om at det skal råde en 
god atmosfære på skolen. Respekt og ydmykhet skal være gjensidig, 
både mellom elev - lærer og elev - elev. Vi legger stor vekt på at våre 

ansatte skal skape gode og trygge relasjoner til elevene. Skolen 
legger også vekt på at elevene skal oppleve å bli sett. Dette er en 

viktig faktor i forhold til elevenes lærings- og sosiale miljø. Lykkes vi i 
dette skapes det en trivsel mellom elev og lærer samt mellom elev og 

elev.



ELEVENS TRIVSEL MED MEDELEVER

På Stavanger Kristne Grunnskole arbeider vi for at elevene skal få 
oppleve en trygg arena. Vi har som mål å skape en god karakter hos 

hver enkel elev. Vi ønsker å fremelske holdninger som fører til 
nestekjærlighet, tilgivelse og respekt mellom elevene. Det er også en 

viktig egenskap for alle mennesker å lære og kunne sette andre 
mennesker høyere enn seg selv. Stavanger Kristne Grunnskole 
ønsker å skape et trygt og godt miljø både i klasserommet og i 

skolegården, for å legge til rette for at elevene trives med hverandre 
i skolehverdagen.



SKOLENS MÅL ANGÅENDE MOBBING

Ved Stavanger Kristne Grunnskole har vi nulltoleranse i forbindelse 
med mobbing. Vi legger vekt på tett oppfølging både i klasserommet 

og i skolegården. Dette fordi vi har som mål så tidlig som mulig å 
oppfatte konflikter samt å finne frem til en løsning i konflikten. Vi er 

også opptatt av å ha tett kontakt med hjemmet dersom det er elever 
som føler seg utrygge på skolen. Ellers legger vi generelt stor vekt på 
å formidle gode kristne verdier hvor nestekjærlighet står i sentrum.



ELEVENS TILGANG PÅ FAGLIG VEILEDNING

Stavanger Kristne Grunnskole har som mål at elevene til en hver tid 
skal få god faglig veiledning. Dette vil vi å oppnå gjennom følgende:

• tett oppfølging

• god faglig kompetanse hos lærerne

• tilpasset og variert undervisning

• gode skriftlige og muntlige vurderinger

• Its Learning

• Vi tror at disse punktene vil være med på å skape et godt arbeids-
og læringsmiljø hvor elevene får god faglig oppfølging.



ELEVENES OPPLEVELSE AV MESTRING

Vi tror at alle elevene ved Stavanger Kristne Grunnskole har talenter
på ulike områder. Det er viktig for skolen at alle elevene får vise sine 

talenter i ulike forum. Vi arbeider for at elevene skal få positive og 
konstruktive tilbakemeldinger som kan virke inspirerende og 

motiverende. Det er også viktig at elevene i løpet av skoledagen 
opplever mestring og utvikling. Alle elever uansett nivå skal få et 

tilpasset opplegg slik at mestring oppleves.



ELEVENES FAGLIGE UTVIKLING

Det er viktig for skolen at alle elever uansett nivå opplever en faglig 
utvikling. Skolen arbeider for å tilpasse undervisningen slik at alle 

opplever faglig fremgang. Det er viktig med differensierte oppgaver i 
en klasse hvor mange ulike nivå er representert. Skolen er opptatt av 

at alle elevene skal få strekke seg for nå sitt potensial.



ELEVENES ÅNDELIGE UTVIKLING

Skolen har som mål at alle skal lære Gud og Guds ord å kjenne. Skolen 
ønsker at alle elevene skal få et personlig forhold til Jesus. Skolen 

legger vekt på at elevene skal utrustes og utvikles både i forholdet til 
Jesus og Guds ord, men også i forhold til de kristne verdiene. Skolen 

ønsker å formidle liv og lære med Guds ord som basis.


