
Vi danner og utruster morgendagens samfunnsbyggere
ved å
• legge til rette for at elevene får utvikle seg faglig, personlig og sosialt 

i et stimulerende læringsmiljø og inkluderende fellesskap.
• formidle evangeliet om Jesus Kristus og kall til tjeneste.

Visjonen vår

Kjerneverdier vi vil navigere etter: 

TRO
Vi ønsker å løfte fram de store livsspørsmålene, og la tro 
og livssyn være en naturlig del av livet og hverdagen. Vi 
verdsetter det kristne fellesskapet og opplæring som gir 
næring og styrke til den enkeltes trosliv og utfordrer til 
tjeneste for Gud og mennesker. Kristen tro og kristne 
verdier gir oss et godt fundament og trygghet i møte 
med skiftende normer og samfunnstrender. Vi ønsker 
derfor å gi innsikt i kristen virkelighetsforståelse, etikk og 
menneskesyn. I dette landskapet er Jesus Kristus og 
budskapet fra Bibelen både sentrum og ledestjerne for 
oss. 

INTEGRITET
Vi verdsetter det å være åpne og tydelige om egne 
holdninger og verdier. Det er viktig å ha et bevisst 
forhold til sine verdier og handle etter dem, også når 
andre ikke ser oss. Vi er hele mennesker, og vi ønsker 
at våre holdninger viser igjen i vårt levde liv. Vi vil gjøre 
det vi mener er rett, også når det koster, og være gode 
forbilder for hverandre. Å ha integritet innebærer at vi 
kan innrømme feil, vise svakhet og be om tilgivelse når vi 
har trådd feil. 

RESPEKT
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde og elsket 
av ham. Derfor har alle mennesker samme uendelige 
verdi. Dette er grunnlaget for at vi skal ha respekt for 
hverandre som medmennesker i ulike relasjoner. Vi vil 
framelske en ydmyk holdning til hverandre som gjør at 
den enkelte blir sett, verdsatt og opplever trygghet, noe 
som skaper grunnlag for læring og utvikling. Det er også 
sunt for den personlige utviklingen å bli utfordret og 
konfrontert, men dette må skje på en respektfull måte 
der vi unngår unødig press eller manipulasjon. Vi vil gi 
rom for ulikhet og ta hensyn til andres grenser og selv-
stendighet. Alle beriker fellesskapet. 

EIERSKAP
Det er mange som har et positivt forhold til Lundeneset 
og som er takknemlige for det skolen betyr for enkelt-
mennesker, samfunn og misjon. Vi ser det som en rikdom 
at mange føler ansvar for skolen og kan si: «Dette er 
min skole». Fellesskapet som bygges rundt skolen gir et 
viktig potensiale for utvikling og et fruktbart miljø. Når 
vi skaper tillit, vil flere ønske å investere tid og krefter i 
Lundeneset. 

Andre sentrale verdier for Lundeneset: mestring - kvalitet - trygghet - livsglede 

Skapt til å gjøre en forskjell!
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