


Kristenfaglig løft
Siv Linda Vikse Jonassen og Mari Degnepoll Kolltveit



Oasen skole 

Jon Lilletun godkjente Oasen skole Birkelid i 2000

Trond Giske trakk godkjennelsen

7. desember 2001 ble skolen godkjent Kristin 

Clemet

En måned etter var skolen et faktum, med 33 elever

I dag: Fem skoler og nesten 500 elever

Sterkt engasjement for kristen friskole 



Oasens palme

Kunnskap på høyt nivå, i 

samsvar med den enkeltes 

forutsetning

Kjennskap til Gud som Far, Jesus 

som frelser og den Hellige ånd som 

veileder

Karakter og livsstil som 

beskrevet i Guds ord



Kristenfaglig løft 
- å ta vare på gullet vårt

Systematisk og helhetlig synliggjøring av skolens 

verdigrunnlag og visjon

- Det kristne perspektivet synliggjøres i alle fag

- Supplerende læremidler/egne opplegg

- Temaene i storsamlinger ble i stor grad satt i 

helhetlig sammenheng

- Hjelp til å relatere tro og tanke

- Ingenting er nøytralt

- MÅ SITTE I KULTUREN OG STRUKTUREN

All stories teach, whether 
the storyteller intends them 
to or not

Philip Pullman



Kristenfaglig løft

Viktig prinsipp: 

KFL (kristenfaglig løft) 

skulle synliggjøres i 

årsplaner

Inngår like naturlig i alle 

fag som grunnleggende 

ferdigheter og vurdering



Nå: Kristent perspektiv

Vi er ferdige å løfte

- eller kanskje ikke. Vi trenger stadig bevisstgjøring.

Nye lærere

- Må komme inn i kulturen og lære seg strukturen: Erfaringsdeling og andres 

planer

Nye elevgruppe

- Færre som velger oss fordi vi er en kristen skole. Enda viktigere med bevissthet.

Nye læreplaner

- Fagfornyelsen er veldig verdibasert. Dessuten; KFL har hjulpet oss til å se 

hvordan vi skal koble på de tverrfaglige temaene 



Kristent 
perspektiv

Fortsatt synliggjøring i 

planer, men hvordan blir 

spennende å se.

Dette jobber vi med akkurat 

nå:



Skolens 
fremtidsbilde



Se mulighetene!

1. Tekster vi møter-muligheter, ikke ta bort, men VÆR med elevene i det de møter i 

filmer og litteratur

-verdier
-banning
-relasjoner

2. Identifisere kristen tro i samfunnsutviklingen
-Hans Nielsen Hauge
-Menneskerettighetene -fordommer og verdier

3. Dybdelæring og kritisk tenkning



Norsk -skrive novelle

1. Skrive novelle ut fra bibelfortellinger



Norsk -"Victoria" av Knut Hamsun

-være tro mot den ene

-rope til Gud i nøden

-kvinnesyn

-status og roller:

Matteus 20.16:

"Slik skal de siste bli de første…".

Hva om Jesus hadde vært med i filmen? Hvilken rolle hadde han hatt?



Mat og helse -hele mennesket



Hva har kristenfaglig løft vært for oss?

Glimt av Gud i alle fag!
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