
Hvorfor velge Engesvea?

Mer enn 
bare rektor

Vi kan tilby følgende:

Et lite miljø der alle blir sett, og som
sikrer oppfølging til den enkelte elev

Tett samarbeid mellom lærere,
elever og foreldre

Kristne grunnverdier og godt
læringsmiljø

Hver dag starter dessuten med en
liten andakt før resten av dagen går
som normalt

Vi har også mange hyggelige
turer og arrangementer hvert
eneste år, bl.a.:

Fjelltur: Hver høst pleier hele
skolen å ha felles fjelltur, den kan gå
til så vel Sjusjøen som Rondane
eller et annet flott fjellområde.

Hjelpeaksjon: Hvert år går elevene
rundt på dører med bøsser og samler
inn penger til hjelpeorganisasjonen
ADRA.

Leirskole: Hos oss drar man på leir-
skole både i 7. og 9.klasse. I 7. drar
man på Langedrag, mens man i
9.klasse blir med på en flott uke på
«Absolutt  9». I tillegg til sport,
leker og annet sosialt får man også
svar på åndelige spørsmål.

Julemarked: Det har blitt en tradis-
jon at FAU lager et julemarked rundt
juletider. I tillegg til salg av div.
saker har vi også mange aktiviteter
og hyggelig samvær.

Skolegudstjeneste: En gang hvert
halvår lager elevene en skoleguds-
tjeneste som blir framført i
Adventkirken her i Lillehammer.

Det har tradisjonelt vært fremføring
av forskjellige skuespill o.l., men
nye idéer dukker opp hvert eneste år.

Juleavslutning: Ved skoleslutt like
før juleferien pleier vi å arrangere en
juleavslutning.
Her har vi elevopptredener, felles-
bespisning og hyggelig samvær før
ferien.

Skoleavslutning: Siste skoledag av-
sluttes alltid med en skoleavslutning
med utdeling av vitnemål, elevopp-
tredener, fellesbespisning osv. Dette
er svært tradisjonsrikt her hos oss.

En liten skole med store rom:
Engesvea skole ønsker å være et
alternativ til annen skolegang.

Vi tilbyr også:
Besøksdager ved vurdering av skolebytte
2 førskoledager på vårparten for neste års
1.klassinger
Gratis leksehjelp til alle etter skoletid

Fordi statsstøtten bare delvis finansierer skolens
driftsutgifter, må elevene betale en egenandel
i form av skolepenger.
Prisen er for tiden 700 kr pr. måned, men det
gis god søskenmoderasjon.

Kontakt oss
Engesvea skole
Jean Heibergs veg 15
2614 Lillehammer.
Tlf. 61256810
e-post: post@engesvea-skole.no

Dagfinn Myklebust har vært
rektor på Engesvea Skole i 11 år
og føler seg heldig og privilegert
som kan ha en slik jobb.

Dagfinn kom til Engesvea fra en jobb som rektor i en
kommunal skole i Troms. 
-Vi valgte å flytte til Lillehammer på grunn av venner
og fordi hundekjøringsmiljøet er så bra her, forteller
Dagfinn. 
Han er nemlig en ivrig hundekjører, og hjemme i
Lismarka har han ikke mindre enn tolv Alaska hus-
kyer.
-Jeg startet med hundekjøring for å ta med sønnene
mine på tur, men etter hvert har det utviklet seg til at
jeg deltar i konkurranser, som Femundsløpet og
Finnmarksløpet. Det er en hobby jeg har blitt veldig
glad i. 

Tid til lek

Dagfinn er veldig glad i jobben sin. 
-Jeg trives veldig godt og er heldig som får være
sammen med barn og unge hver dag. Det beste med
jobben er å hjelpe barna til å lære, og ikke minst bidra
til at de har det fint på skolen. Jeg trives nok bedre
sammen med elevene enn med papirarbeidet, sier han.
Rektor Dagfinn legger ofte fra seg kontorarbeidet for
å bli med elevene ut i storefri og leke litt, eller ta en
bordtennismatch i kjelleren. 
–Nå kribler det i beina, for det nærmer seg fotball-
sesong, smiler han. Hundene får også være med på
skolen iblant, og alle ungene får mulighet til å kjøre
hundespann i løpet av sin tid på skolen.
-Jeg ser nytten i å leke med elevene, for å få god kon-
takt med dem. En ting jeg brenner for sosialt, er at
elevene skal omgås på tvers av alder, trinn og kjønn.
De skal kunne være seg selv og se verdien og gleden
av å være sammen. 

Kristne verdier

En hjertesak i forhold til skolemiljøet er at lærerne
skal være sammen med elevene, og leke. Jeg opplever
at elevene ønsker å ha den kontakten, og å ha de
voksne som venner. Det er et mål at oppførsel er noe
som kommer innenfra, at elevene ønsker å være for-
nuftige, i stedet for at vi trer ned forbud over hodet på
dem, sier Dagfinn. Som en kristen skole, står de kristne
verdier sentralt i skolehverdagen. Her er alle vel-
kommen, både med og uten kristen bakgrunn. Det
finnes mange meninger og stor takhøyde. Men det
viktigste er at man respekterer hverandres ulikheter
og det skolen står for. Sentrale verdier ved Engesvea
skole er: vennskap, toleranse og nestekjærlighet.

ET ANNETET ANNET
VALG:

• ENGESVEA SKOLE ble grunnlagt i 1980 og har vært
i drift siden den gang, og er en veletablert skole i
Lillehammer-området.

• Skolen holder til på Søre Ål i Lillehammer kommune,
like i nærheten av Engesvea hoppbakke (Jean Heibergs
veg 15).

• Drives av Adventistsamfunnet som har 11 grunnskoler
og 1 videre-gående skole i Norge.

• Skolen er godkjent i samsvar med Lov om frittstående
skoler og får lovbestemt støtte fra Den norske stat.

• Følger samme læreplan som offentlige skoler (Kunn-
skapsløftet 2006), men har et tillegg som er godkjent
av Utdanningsdirektoratet 2006.

• Fådelt skole 1-10. klasse med 40-50 elever 
og 12 ansatte.

• Medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF).

ET ANNET
VALG:

Vennskap Toleranse Neste-
kjærlighet


