Videregående på

Steinerskolen

− mye mer enn teori!

Steinerskolen på Hedemarken | Videregående trinn
- en helhetlig vei til kunnskap

Passer Steinerskolen
for meg?

Ja – hvis du ønsker å arbeide selvstendig, øve kreativitet og utvikle egne interesser. Vi vil du skal få anledning
til å ta i bruk hele deg når du er på skolen – ikke bare hodet. Derfor gir vi bred plass til kunst- og håndverksfag i
timeplanen, ved siden av solid vekt på teorifagene.
Det er ingen forutsetning at du har steinerskolebakgrunn for å søke vårt videregående trinn. En blanding
av nye og ‹gamle› elever synes vi gir et friskt, åpent og
kreativt skolemiljø.

Hva med
studiekompetanse?

Steinerskolens videregående trinn er en allmennfaglig (studiespesialiserende) linje. Etter 3 år hos oss får
du generell studiekompetanse dersom du består alle
fag.

Er det karakterer på
Steinerskolen?

Underveis får du tydelige muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet ditt. Terminvurderingene (januar og juni) inneholder også tallkarakterer. Avgangsvitnemålet er et vanlig tallkarakterskjema, ved siden
av ‹steinerskolevitnesbyrdet› med fyldige vurderinger
i alle fag. Med dette vitnemålet står du godt rustet
når du skal søke videre på høyskole eller universitet.

Hva med eksamen?

Steinerskolen har ikke eksamen. I stedet gjennomfører
du en selvvalgt årsoppgave.

Hva er egentlig en
«årsoppgave»?

Årsoppgaven er et 10-timers fordypningsfag. På vinteren i Vg2 bestemmer du deg for et tema du interesserer
deg for og vil arbeide med i et helt år. Oppgaven skal ha
en teoretisk og en håndverksmessig eller kunstnerisk
del. Du får ukentlig veiledning og oppfølging. Mange
steinerskoleelever har fått verdifulle impulser til senere yrkesvalg gjennom arbeidet med årsoppgaven.
Det er et av høydepunktene i skoleåret når årsoppgavene stilles ut og legges frem på vinteren i avgangsåret.

Hvordan er
arbeidsmåten i
Steinerskolen?

Steinerskolen er kjent for sin måte å undervise på – her
er noen kjennetegn:
Dialogbasert undervisning:
Vanlige lærebøker forekommer sjelden, muntlige fremlegg og samtale står i sentrum. Du lager dine egne arbeidsbøker eller bearbeider stoffet på andre måter.
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Denne undervisningsformen gir både deg og lærerne
større frihet til kreativ omgang med faginnholdet. Det
sier seg selv at en slik arbeidsmåte forutsetter høy grad
av tilstedeværelse i timene.
Periodeundervisning:
En rekke sentrale emner undervises i tre- til fireukers
perioder. Dette gir gode muligheter til en rolig bearbeidelse og fordypning av grunnleggende fagområder.
Hovedfagsundervisning:
Periodeundervisningen foregår på begynnelsen av hver
skoledag fra kl. 8.30 til 10.15. Denne såkalte ‹hovedfagstimen› inneholder som regel en kunstnerisk opptakt,
drøfting og fordypning av gjennomgått fagstoff, samt
presentasjon av nytt stoff.
Undervisningsmåten i Steinerskolen forutsetter at du
er innstilt på en selvstendig arbeidsinnsats. Det betyr
både ansvar for egen læring – og unike muligheter til
individuell utfoldelse.
I timeplanen forsøker vi å legge opp til en rytmisk
skoledag: teorifag om morgenen, deretter øvingsfag
(f.eks. språkfag, kunstneriske fag), og håndverks- og
bevegelsesfag på slutten av skoledagen. Fra kl. 11.15 til
12.10 har vi midttime med kantine.
På baksiden finner du en oversikt over hvilke fag vi underviser i.

Hvordan er
arbeidsmåten i
Steinerskolen?

Steinerskolens pedagogikk og læreplan er i Norge
godkjent etter privatskoleloven som «anerkjent pedagogisk retning». Likevel er skolen ikke ‹privat› i vanlig
betydning, men en frittstående skole som eies av en
allmennyttig stiftelse.

Er Steinerskolen en
«privatskole»?

På grunn av begrenset statsstøtte er vi avhengig av at
du betaler skolepenger. Bidragssatsen inneværende
skoleår er kr 1 956 pr mnd. Ved behov kan det søkes om
redusert betaling. Du har forøvrig samme rettigheter
til stipend fra Lånekassen som elever i offentlig skole.

Koster det noe?

Du søker på vanlig måte gjennom www.vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars (for særskiltsøkere 1. februar) i
inntaksåret. Dersom du hører hjemme i et annet fylke
enn Hedmark, søker du direkte på et eget skjema som
du får ved henvendelse til skolens kontor.

Hvordan søker jeg?

Fagoversikt
Steinerskolens studieforberedende utdanningsløp inneholder 4 ulike faggrupper: fellesfag, praktisk-kunstneriske fag, programfag og suppleringsfag. Undervisningstilbudet har en samlet ramme på ca 100 uketimer over 3 år. Matematikk,
engelsk og naturfag gis både som fellesfag og programfag. Fagfordelingen ved
vår skole ser slik ut (antall uketimer over 3 år):
Fellesfag
Norsk		
Historie
Samfunnslære
Religion		
Matematikk		
Naturfag		
Engelsk		
Tysk / spansk		
Kroppsøving		
IKT (integrert)

14
5
3
3
8
6
5
8
6
–

Praktisk-kunstneriske fag
Tegning		
3
Kunst-/håndverksfag 11
Eurytmi		
6

Programfag
Årsoppgave		
Matematikk 2		
Engelsk 2		
Naturfag 2		
Suppleringsfag
Praktisk-kunstn. fag
Astronomi		

10
5
5
4

4
1

Fag som gis i hovedfagsperioder: Norsk,
matematikk, historie, samfunnslære, fysikk, kjemi, biologi, geografi, astronomi,
drama, musikkhistorie, arkitekturhistorie.
Kunst- og håndverksundervisningen gis
for det meste i ettermiddagsperioder.

Steinerskolene oppstod ut fra en sosial reformbevegelse i Tyskland etter 1. verdenskrig. Den første
skolen ble grunnlagt av industrimannen Emil Molt i 1919, i samarbeid med den østerrikske filosofen
Rudolf Steiner (1861-1925). Molt var opptatt av arbeidernes og arbeiderbarnas velferd og ba Steiner utvikle en pedagogikk for en tidsmessig skole. Resultatet ble ‹Freie Waldorfschule Stuttgart›,
som siden ble en mønsterskole for en rekke lignende initiativer i Tyskland og andre land. I Norge
ble skolene hetende ‹steinerskoler›. Den første ble grunnlagt i Oslo i 1926, Steinerskolen på Hedemarken i 1981. I 2013 er det 33 steinerskoler i Norge – i hele verden godt over 1 000.
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