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Årsmelding 

2015 

2015 var et travelt år for skolevirksomheten. Vi fikk to nye Oasen-skoler, en på Strømme 
og en i Mandal. Det ble derfor naturlig med et navneskifte for ikke å forveksle skolen 
med de andre skolene. Det nye navnet ble Oasen skole Birkelid. For første gang ble opp-
taket til 1. trinn på skolen så stort at det måtte opprettes to 1.-klasser, A-klassen med 
elever fra Songdalen, og B-klassen fra Søgne. Under lanseringen av skolene på Strømme 
og Mandal i august 2015 konstaterte redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, at vi var gått 
over fra å være en skole til å bli en bevegelse. 

Nye skoler ser dagens lys 
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Bygninger 
Skolen var lokalisert på Mjåvann Industriområde de førs-
te halvannet årene (2002-03), men har vært på Birkelid 
siden høsten 2003 (12 år). Vi leier plass i tre kommunale 
bygg, mens vi har to egne. Sum arealer er nesten 2800 
kvadratmeter.  

Skolen er godkjent for 280 elever, men mangler noe 
klasseromsplass for å kunne utnytte hele denne ram-
men. Elevtall høsten 2015 var 232. Vi definerer ut fra 
klasseromsplass at vi har plass til 266, 14 under god-
kjenningen på 280 elever. 

U-bygget, modulbygget som vi fikk gratis fra Vestlandet 
for 10 år siden, er nå svært nedslittt. Skolen  har i lengre 
tid ønsket å erstatte det med et nybygg. Med disse pla-
nene ble det startet forhandlinger med Songdalen kom-
mune våren 2015. Øverste ledelse i administrasjonen 
deltok. Kommunestyret fikk saken til behandling den 
9.12. Vedtaket i kommunestyret gav et resultat som var 
vanskelig å kunne nyttiggjøre seg. Det er lagt opp til en 
ny runde med forhandlinger våren 2016 der både ordfø-
rer, varaordfører mfl. deltar sammen med administrasjo-
nen.  
 

Songd = Songdalen kommune 

Skyss 

Helt siden skolen var ny har man hatt en særavtale med 
kommunene og AKT (Agder Kollektivtrafikk). Denne har i 
senere år gått ut på at foreldrene kjøper barnekort til de 
av elevene som har rett på skyss. Det er kommunen 
som skulle betale skyssregningen, og FAU sendte faktu-
ra til de omliggende kommunene på foreldrenes vegne. 
Skysspengene ble så fordelt ut til foreldrene. Dette har i 
mange år gitt en god fleksibilitet for foreldre/foresatte, i 
og med at de kunne velge om de ville kjøpe busskort til 
sine barn eller selv stå for transporten.  

Denne ordningen sto for fall sommeren 2015 da AKT 
ønsket å overta ansvaret for transporten, på samme må-
te som den gjør for de øvrige skolene i fylket. Det ble fra 
høsten av utstedt skolekort til alle barn som hadde krav 
på skyss. Foreldre fikk også større mulighet til å klage 
på skyssopplegg de ikke er fornøyd med. Etter en tids 
tilpasning ser det ut som om det nye opplegget fungerer. 
 

Styret 
Styret er skolens øverste organ (jfr. friskoleloven § 5-1). I 
styret sitter representanter for eierne samt en represen-
tant for de ansatte.  

Ifølge friskoleloven skal også følgende representanter 
være representert på styremøtet, selv om de ikke er sty-
remedlemmer i lovens forstand:  
 Representant for vertskommunen 

 Representant for elevrådet 
 Representant for foreldrerådet 
 Representant for «andre ansatte» 

 Rektor ved skolen 

I tillegg er styret bemannet med sekretær/økonomisjef. 
Det ble behandlet 49 saker. Vi nevner noen vikitge saker 
her: 
 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2014 

 Ny organisasjonsstruktur 
 KSS kvalitetssikringssystem  - årlig gjennomgang 

 Tilstandsrapport for 2015 drøftet og godkjent 
 Nye innledninger til læreplanene i naturfag, 

kroppsøving og norsk.  
 Elevtallsramme på 266 elever vedtatt i de nåvæ-

rende lokalene. 
 Arbeidsutvalg og prinsippene rundt dette. 
 Budsjett for 2016 

 

Mobbing og trivsel 
Det er stort fokus på trivsel i dagens skole, og mye res-
surser blir lagt ned for å demme opp for mobbing. Elev-
undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2015 viser 
lave mobbetall. Samtidig er det klart at ikke alle elevene 
har det greit hver dag. Det ble konkret jobbet med flere 

saker etter at undersøkelsen ble gjennomført. Elever og 
foreldre virker fornøyd med denne oppfølgingen, og vi 
tror vi tar tak i plaging før det har gått for langt.   
 

Motivasjon 

Enkelte elever på på noen trinn er ikke så motivert og 
glad i skolen. Vi har satt fokus på dette, og spesielt mot 
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Styret 
Styremedlemmer: 

Jan Inge Jenssen Styreleder 

Alf Kjøstvedt Nestleder 

Mary-Ann Taraldsen Styremedlem 

Aslak Bestul Styremedlem 

Lars Agnar Rosten Styremedlem 

Øyvind Akselsen Styremedlem 

Morten Øya Ansattes representant 

Andre representanter oppnevnt etter friskoleloven §5-1: 

Aasmund Kulien Kommunal representant 

Bjørnar Skafsgaard Foreldrerepresentant 

Kari Jahnsen Ansattes representant 

Tone Emilie Askeland Elevrepresentant 

Hilde Grimm Rektor 

Roar Tufteland Referent/økonomisjef 

Bygninger 
Bygning Antall kvm Sum Eier 

A-bygget 754  Songd 

B-bygget 491  Songd 

Songvaar 204 1449 Songd 

C-bygget 832  Oasen 

U-bygget 516 1348 Oasen 

Totalt  2797  
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Trin
n

/
klasse

 

A
n

tall elever
 

Kontakt-
lærere 

1A 15 Rannveig Follerås 

1B 14 Monika Henriksen 

2 13 Linda Svendsen 

3 14 
Snefrid Aateigen/Margrethe 
Stangenes 

4 22 
Kjetil Haraldseid 
Marianne Benjaminson 

5 17 
Hallstein Lavik 
Solveig Brastad 

6 24 
Ragnhild Akselsen 
Eldbjørg Abrahamsen 

7 18 
Margrethe Midtbø 
Anita Bjørnli Tveit 

8 26 
Ingunn Vågsvoll 
Vidar Frustøl 

9a 18 Ole Einar Aas 

9b 19 Siv Linda Fanebust 

10 32 
Helge Moi 
Siv Skotte 

 232  

 

ble i sin tid opprettet for å være et alternativ til den offentligere skolen, 
og vi synes det er fint at dette tas på alvor og at vi kan markere vårt stå-
sted i den daglige undervisningen. Vår interesseorganisasjon, Kristne 
Friskolers Forbund (KFF) har laget tillegg til fagplanene i norsk, naturfag 
og kroppsøving, der våre verdier som kristne skoler blir synliggjort.  

 

FLiK 

FLiK betyr Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand, og er et 
prosjekt som legger opp til å bruke forskningsresultater for å se hva som 
gir den beste effekt av undervisningen. De ansatte jobber jevnlig i grup-
per hvor ulike caser drøftes. Det er fokus på viktigheten av gode relasjo-
ner, det være seg mellom lærer og elev eller mellom elevene Et par av 
våre tidligere slagord fra skolens begynnelse har vært «trygghet og triv-
sel». Flik har bidratt til å sette disse begrepene i system. Selv om skolen 
ikke ligger i Kristiansand, har vi fått lov til å være med på denne sats-
ningen fordi vi har elever fra Kristiansand kommune. 

guttene har vi rettet noen tiltak. 
Variasjon i undervisningen, 
oppmuntring og gode 
tilbakemeldinger er viktig. Dette må 
kombineres med gode aktiviteter i 
friminuttene. 
Bry deg-skole 

Skolen har valgt å være med på 
Bry-deg-samarbeidet. Initiativet til 
dette samarbeidet har kommet fra 
Søgne, og vi som skole har valgt å 
være med for å synliggjøre at vi 
ønsker å bry oss - ved å si fra og ta 
ansvar hvis noen holdes utenfor 
eller blir mobbet. FAU har i løpet av 
året vært arrangør for to arrange-
ment der også foreldre fra andre 
skoler ble invitert. 

 

Hvordan synliggjøre skolens 
formål i gymtimene? 

I den senere tid har det vært et 
økende krav fra myndighetene at 
friskolene skal synliggjøre sitt verdi-
grunnlag i undervisningen. Skolene 
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Arrangementer 
Det ble satt opp følgende arrange-
menter dette året: 
 Skidager til Bortelid og Sandrip 

 Påskevandring 

 Tur til Danmark - 7. trinn 

 Sommeravslutning med fotball-
kamp mellom personale og elever 

 Hølledagen - en introduksjonsdag 
i starten av skoleåret. Sandslott-
bygging på tvers av trinnene 

 Misjonsprosjekt til NorMad - sko-
lebygg på Madagaskar 

 Ungdom og selvbilde. Seminar 
med Andreas Gravdal, først for 
elever og deretter for FAU. Andre 
skoler ble også invitert. 

 Juleverksted 

 

Kursing: 
 Beredskapsplan for kriser og ulyk-

ker 
 Når alarmen går—hvordan følge 

opp barn ved traumer 
 Brannvernkurs 

 Teambuilding for ansatte ved alle 
Oasen-skoler med julebord på 
«Sport og Moro»,  
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Klassevis fordeling av elevene

A B

For første gang i skolens historie ble det opprettet to parallelle klasser på 
barnetrinnet. Søkermassen på 1. trinn var nesten 30 elever, slik at vi fikk en 
klasse fra Songdalen og en fra Søgne. I ungdomsskolen hadde vi to paral-
lelle klasser på 9.trinn. 

Glimt fra påskevandringen. Dette er et opplegg der elevene går fra stasjon til 
stasjon der Jesu lidelse, død og oppstandelse blir anskueliggjort.  

Hele skolegården var 
full av elever og foreld-
re dag misjonsprosjek-
tet ble satt i gang. Det-
te er et årlig arrange-
ment. Denne gang ble 
det samlet inn 43.000 
til en skole på Mada-
gaskar. 


