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Velkommen til
ungdomsskolen
på KG!
KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle.
Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og
faglig solid skole – en skole som utfordrer og utvikler hele
mennesket.
På KG har vi fokus på læring og at det best skjer i et trygt
læringsmiljø. Skolen har dyktige og høyt kvalifiserte lærere
som er opptatt av at den enkelte elev skal ha gode muligheter
til faglig og personlig utvikling. KG følger de samme læreplanene som i offentlig skole, og skolen har gode lokaler
og er godt utstyrt. KG har både ungdomsskole og videregående skole, noe som sikrer god faglighet og sammenheng i opplæringen.
Samfunnets kompetansebehov er i endring og vi lever i en
verden som stadig blir mindre. På KG ønsker vi å ta vare
på verdigrunnlaget vårt og tilpasse oss nye utfordringer.
Det er viktig for oss å utruste elevene til å bli engasjerte
medlemmer av et globalt samfunn. Om du velger KG, vil du
bli utfordret på hva du tenker om livet og mulighetene dine.
KGs motto er mer enn en skole. På KG er du en del av et
engasjert og aktivt miljø, og skolen legger vekt på at du
skal kunne delta i mange aktiviteter og selv bidra aktivt
til at miljøet på skolen fremmer trivsel, læring og utvikling
for den enkelte.

Velkommen til å bli
elev ved KG!

Nils-Tore Sagen Mosvold
rektor

1. På KG går det 940 elever fra hele
Oslo og store deler av Akershus.
2. Vi er en kristen friskole, men KG
er åpen for alle. Vi stiller ingen krav
til kristen tro.
3. Vi legger til rette for forsert løp i
engelsk og matematikk.
4. KG har et stort musikk- og teater
miljø. Vi har to utsolgte julekonserter
i Oslo Konserthus hvert år, og over
200 elever er med.

5. KGs elevaksjon setter hver høst
søkelys på den fattige delen av verden.
I 2016 var prosjektet søsterskolen
vår i Bangladesh. Vi samlet inn over
2 millioner kroner!
6. På våren i 9. klasse drar vi på
telttur til Aurlandsdalen for å lære
om friluftsliv, geografi og miljøvern.
7. Hver morgen har vi andakt. Den
kommer over høyttaler i alle klasserom. Ved høytider og skoleslutt har vi
skolegudstjenester. Vi har også andre
kristne aktiviteter du kan være med på.

8. Selv om vi er en friskole, følger vi
akkurat de samme læreplanene som
den offentlige skolen.
9. I 10. klasse reiser vi til Krakow for
å lære mer om historie, menneskerettigheter, europeisk politikk og
oss selv.
10. Elevbetalingen for ungdomsskolen
i 2017-2018 er kr. 21 000,-. Skolen
kan gi stipend som dekker hele eller
deler av elevbetalingen.

Fagtilbud

Skoleskyss

Som fremmedspråk kan du velge
ett av følgende fag:
• Tysk
• Fransk
• Spansk
• Engelsk fordypning

Oslo kommune tildeler Ruterkort som er gyldig
hele døgnet, hele skoleåret. Utdanningsetaten
utbetaler et tilskudd direkte til de foresatte,
tilsvarende reisekort i sone 1 fra Ruter.

Vårt råd er å velge enten tysk, fransk eller spansk hvis
du har tenkt å gå studiespesialiserende utdanningsprogram i videregående skole. Synes du likevel at
det er nok med ett fremmedspråk, kan du velge
engelsk fordypning. Engelsk fordypning vil gi deg
mulighet til å arbeide med områder av engelskfaget
som du er spesielt interessert i, eller områder som
du ønsker å styrke. Det skal ikke oppfattes som
tradisjonell spesial- eller støtteundervisning.

Øvrige kommuner refunderer reiseutgifter fra
hjemmet fram til kommunegrensen.

Elever som bor lengre enn 4 km fra skolen, har
krav på refusjon. Det er skolen som melder fra til
de ulike instansene om hvilke elever dette gjelder.

Vi har de samme fagene som i offentlige skoler
og følger ordinære læreplaner.

Bærum kommune tildeler Ruterkort som er
gyldig på skoledagene fram til klokken 1600.
Kortet utleveres av skolen og gjelder i hele
ungdomsskoletiden.

Godt fagtil bud på KG
Som valgfag har vi følgende tilbud:

• Design og redesign
• Forskning i praksis
• Fysisk aktivitet og helse
• Medier og informasjon
• Natur, miljø og friluftsliv
• Sal og scene
• Programmering

Skolepenger

Skolepengene for skoleåret 2017/2018 utgjør
kr. 21.000 og betales i 4 like store avdrag.
Skolen kan gi stipend til hele eller deler av
elevbetalingen.

Et godt
miljø
På KG er det et åpent og inkluderende
miljø. Elevene våre sier at de blir fort
kjent og får et stort nettverk på
tvers av klasser og trinn.
Vi har elever og lærere med stort
engasjement, og det skaper et
aktivt miljø på skolen.

- med et høyt
aktivitetsnivå
• Fadderordning ved skolestart
• Leksehjelp
• Fottur i Aurlandsdalen i 9.klasse
• Tur til Krakow i 10.klasse
• KGs elevaksjon
• Aktivitetsdager
• Teater
• Kor

- mer enn en skole

Søknadsfrist:

1. mars for 8. klasse
1. mai for 9. og 10. klasse

Søk på kg.vgs.no

Adresse: Homansbakken 2, 0352 OSLO
Tlf: 23 19 64 40 E-post: kg@kg.vgs.no

M55 C

Følg oss også på
Facebook og Instagram
#kgskole

