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FOKUSOMRÅDER

VÅRE SKOLER ØNSKER Å FORMIDLE:
Vi følger alle offentlige
læreplaner, men legger til kristne
perspektiver der dette er naturlig.
Læreplan for KRLE har også
utvidet vektlegging av skolens
kristne verdigrunnlag.

Kunnskap på et høyt nivå tilpasset den
enkeltes forutsetning

Et kristent livssyn, der alle kan få oppleve å
bli elsket av Gud

Trygge og varme voksne med hjerte for hver enkelt elev

Engasjerte lærere med felles verdigrunnlag

Individuell tilrettelegging - vi tilpasser undervisningen til hver enkelt elev

Tett samarbeid med foresatte

Flotte skoleturer

Chromebook eller iPad til hver elev

Grunnskole 1. - 10. trinn

HVA TILBYR VI?

VERDIER
Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, trivsel, struktur og orden, respekt for andre og
tett oppfølging av den enkelte, er verdier som vi setter høyt. Dette skaper et godt læringsmiljø og elever
som trives!

TILPASSET UNDERVISNING
Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hvert barns faglige nivå og evner. Nivådelte lekseplaner og
tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte
arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

DIGITAL KOMPETANSE
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse. Alle våre elever har egen Ipad eller
Chromebook og vi bruker Google suite for Education som vår læringsplattform.



OASEN-SKOLENE
Oasen-skolene er 10-årige friskoler eid av
menighetene Oasen Bibelsenter, Filadelfia
Kristiansand og Hånes Evangelisk-lutherske
Frikirke. Den første Oasen-skolen, Birkelid,
ble etablert i 2002.

SFO
Oasen-skolene tilbyr SFO for 1.-4.
trinn. Søknadsskjema til SFO finner du
på oasenskole.no/sfo.

SØKNADSFRIST OG INNTAK
Første inntak til 1. trinn er 15. desember.
Søknadsfrist for hovedinntak og andre inntak til
1. trinn for neste skoleår er 1. mars.

BELIGGENHET OG SKYSS
Oasen-skolene ligger sentralt plassert for
bussforbindelser.

Hjemkommunen dekker
utgiftene til skoleskyss

etter samme regler
som for offentlig
skole.

Birkenesveien 62, 4647 Brennåsen
Gulsetveien 81, 3718 Skien
Gjervoldstadveien 15 4514Mandal
Liane Ringvei 71, 4638 Kristiansand
Moseidvegen 1, 4706 Vennesla
Sjekteveien 1, 4624 Kristiansand
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SKOLENES KONTAKTINFO
Oasen-skolene
Postbok 1064, 4682 Søgne

Telefon: 38 18 30 60
E-post: post@oasenskole.no
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