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RE KTO R
Som rektor ved Nordhordland Kristne
Grunnskole er det kjekt at du viser
interesse i å bli bedre kjent med skolen
vår.
Vi ønsker å være en skole for alle. Vårt
verdigrunnlag er forankret i den kristne
tro og det er her vi henter vårt
menneskesyn og vårt fokus på å være en
inkluderende, skapende og tydelig skole
for våre elever.
Alle våre ansatte bekjenner den kristne
tro, og utfører sin lærergjerning i lys av
dette. Blant annet innebærer dette at
ansatte deler fra bibelen og personlige
fortellinger om Guds trofasthet i
hverdagen.

verdier
NORDHORDLAND KRISTNE
GRUNNSKOLE
Alvermarka 39, 5911 Alver

Gunn Skjerping Knudsen

Tlf: 56351758
E-post: post@nhkg.no
www.nhkg.no

Rektor ved Nordhordland
Kristne Grunnskole

I N F O O M S KO L E N V Å R
VE RD I G RU NNL AG :
I bibelen leser vi om Daniel, en ungdom som med Guds
hjelp levde et rent og sunt liv, var fylt med visdom og
kunnskap. Han hadde mot til å stå for sannheten og trodde
fast på Gud. Vi ser også at han tok rette valg og brydde seg
om de rundt seg. Vårt kall og mål er, med Guds hjelp, å
fostre en generasjon med en karakter og livsførsel som
ligner Daniel i disse tingene.

«Et godt miljø hvor elevene
blir faglig sterke»
Henning Knutsen
Forelder

«En skole med mye
kreativitet og mangfold i
læringen»

Vår grunnvoll er den kristne troen, og Bibelen som Guds
ord. Vi tror også at Jesus er verdens frelser og at han har gitt
oss et oppdrag som er uttrykt i misjonsbefalingen. Vi ønsker
at elevene skal få mulighet til å bli kjent med Jesus på vår
skole, og at de får lyst til å gi dette videre.

May Sissel Rismyhr Jansen
Lærer ved NHKG

«Skolen har et godt sosialt
S ATSI NG SO M R ÅDER:
De estetiske fagene er viktige, og skal være praktisk rettet.
Elevene skal få mulighet til å bruke hendene og føttene,
sansene og kroppen, i møte med idrett, mat og helse,
sløyd, kunst og håndverk og musikk.
Lesing er et prioritert satsingsområde både i barneskolen
og ungdomsskolen. I musikkundervisningen får elevene
anledning til å spille på instrumenter, og spille sammen i
band.
Vi elsker å dra på turer. Barneskolen har alt fra endagsturer
til overnattingsturer og 7.klasse reiser 1 uke til Dyrkolbotn i
løpet av høsten. Ungdomsskolen har høst- og vinterturer
med overnatting, og 10. klasse en tur til Polen.

miljø og flinke lærere»
Jenny Marøy
Tidligere elev ved NHKG

«Vi opplever god oppfølging,
og barna blir sett»
Anita og Lars-Otto Høgqvist
Foreldre

