
Informasjon om skolen 
Steinerskolen på Skjolds videregående trinn er en helsepedagogisk avdeling. Skolen er liten, og 
har mellom 25 og 30 elever fordelt over flere mindre grupper. Vi er et tilbud for ungdommer som 
ikke finner seg til rette i det tradisjonelle opplæringstilbudet, og arbeider relasjonsbasert og med 
høy grad av tilrettelegging. Søkere har ofte spørsmål knyttet til skolen, og i dette dokumentet har 
vi forsøkt å besvare de vanligste. For mer informasjon om skolens idémessige og pedagogiske 
grunnlag, se Steinerskolens læreplan og «Læringsreisen». 
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STEINER-
PEDAGOGISK 

SKOLEN DRIVES UT IFRA 
RUDOLF STEINERS 

PEDAGOGISKE IDEER 

Individets potensial  i 
sentrum. 

VERKSTEDS-
BASERT 

PRAKTISK-KUNSTNERISK 
UNDERVISNING I 

VERKSTEDER 

Kunst, tre, betong, musikk 
og metall i 

fordypningsprosjekter. 

NÆRE 
RELASJONER 

NÆRHET TIL SKOLEN, 
NÆRHET TIL 
HVERANDRE 

Vi er en liten skole, som 
vil være oversiktlig, trygg 
og et sted vi kan bli kjent 

med oss selv.

GRØNN  
SKOLE 

BÆREKRAFT, LOKALT 
NÆRVÆR,  

UT I NATUREN 

Vi ønsker å inspirere til 
bærekraftig tenkning, som 

kan settes ut i gode 



Skoleplass 
Skoleplass forutsetter anbefaling om spesialundervisning fra PPT 
og vedtak om dette ved HFK. Det vil si at eleven etter inntak, 
tilvises til PPT og søker om spesialundervisning. Denne prosessen 
skjer i samarbeid mellom skole, elev og foresatte.  

Skolen er for elever som etter opplæringsloven har langvarige eller 
permanente lærevansker. Skoleplass vil i de fleste tilfeller 
forutsette at slike vansker kan dokumenteres, eller at slik 
dokumentasjon kan fremskaffes i løpet av det første skoleåret.  All 
undervisning på helsepedagogisk videregående er 
spesialundervisning. Det vil si at vi ikke har elever her som har 
delvis ordinær undervisning kombinert med spesialpedagogiske 
tiltak eller timer.  

Vi samarbeider med instanser som NAV, barnevernet, BUP, PPT, 
HFK, Forvaltningstjenesten og diverse helsetjenester.  

Kompetansebevis 
Skolen utsteder kompetansebevis. I disse beskrives undervisning, 
turer og prosjekter elevene har hatt mulighet til å delta i. Det 
belyses også til en viss grad hvordan eleven har deltatt og arbeidet 
i disse. I tillegg skriver skolen et personlig brev til den enkelte elev, 
hvor det er forsøkt å si noe om det relasjonelle og menneskelige i 
forholdet mellom eleven og skolen. 

Skoleattest 
Etter endt skoleår utstedes det en skoleattest hvor det 
dokumenteres av eleven har vært elev ved skolen, og at den har 
hatt 840 timer spesialundervisning i løpet av et skoleår. I tillegg 
gjøres det rede for fravær.  

Studiekompetanse 
Elever ved skolen får ikke studiekompetanse etter endt skolegang 
ved helsepedagogisk videregående. Elever får grunnkompetanse i 
enkeltfag. Grunnkompetanse vil si at enkeltmål fra Steinerskolens 
læreplan er nådd i et gitt fag. Hvilken grunnkompetanse eleven 
får, er helt individuelt og avhenger av den enkeltes forutsetninger 
og utvikling. Grunnkompetansen gjøres rede for i skoleattesten.  

Utvidet tid 
Skoleløpet er i utgangspunktet 3-årig, men elever kan søke om utvidet tid. Dette skjer i tilfeller 
hvor elever, foresatte og skole har kommet frem til at det er behov for å søke. PPT vurderer 
behovet for utvidet tid med bakgrunn i kartleggingsarbeid og søknad, og HFK fatter et eventuelt 
vedtak.  
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Kunstnerisk-
praktisk og nær

Undervisningen foregår i 
verksteder, og er lagt 

opp i periodeprosjekter 
med fokus på 
fordypning.



Arbeidspraksis 
Muligheter for arbeidspraksis vurderes individuelt. Skolen ønsker at elever skal få mulighet til å 
prøve seg i arbeidssituasjoner, og arbeider kontinuerlig med å inngå gode samarbeid med 
bedrifter og initiativer hvor vi ser at eleven kan få et godt og trygt møte med arbeidslivet. Hvilken 
type arbeidspraksis og omfanget varierer ut ifra den enkelte. Vi har elever i arbeidspraksis på 
SFO, barnehage, i skolens kantine, restauranter, kafeer, Vel bevart bruktbutikk, 
håndverksbedrifter, Matkollektivet, etc. Vi tar utgangspunkt i at dette skal skje i det tredje 
skoleåret. For elever som har behov for utvidet, vil dette som oftest forskyves til senere i 
skoleløpet.  

VTA/VTO 
For elever som har behov 
for varig tilrettelagt arbeid, 
har vi samarbeid med 
bedrifter som arbeider med 
dette. I løpet av det siste 
skoleåret vil vi sammen 
med eleven lage avtaler med 
en utvalgt bedrift. Eleven er 
da i utprøving hos bedriften 
i en tilmålt periode. Som 
oftest vil dette være 2-3 
dager i uken over en 
tidsramme på 4-8 uker. Per 
i dag samarbeider vi med 
Nordnes Verksteder og Helt 
Med.  

Skolepenger 
Det koster ikke noe å være elev. Skolen er en ideell stiftelse som er 100% statlig støttet gjennom 
tilskudd per elev. Elevene får varm lunsj hver dag. Turer, måltider, undervisningsmateriell og 
utstyr dekkes av skolen.  

Å søke om plass 
Ta kontakt med skolen og si at du ønsker å søke. Kom gjerne på besøk og omvisning, slik dere får 
sett skolen og oss, og vi får møtt dere. Videre har vi et søknadsskjema som må fylles ut, og her kan 
eventuell dokumentasjon legges ved. Kollegiet på videregående vurderer hver enkelt søknad. Vi 
har søknadsfrist 1. februar, men har mulighet for å ta inn elever gjennom skoleåret. Slike inntak 
forutsetter at det er mulig for skolen å gjøre nødvendige grep for å ivareta den nye eleven i det 
inneværende skoleåret.  

Veien videre 
Mange søkere spør om veien videre etter endt skolegang. Dette er ikke lett å svare på når man er i 
en inntaksfase. Vi har som ideal at hvert enkelt menneske skal få mulighet, tid og rom til å 
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oppdage seg selv og sitt potensiale. I løpet av skoletiden arbeider vi for at eleven skal opparbeide 
seg en trygghet og selvtillit med utgangspunkt i disse oppdagelsene. Vårt beste svar på spørsmålet 
om veien videre vil være å gi noen eksempler på hva tidligere elever har endt opp med å gjøre: 
Bring-sjåfør, avinor-ansatt, frisør, butikkmedarbeider, Folkehøgskole (mer eller mindre 
tilrettelagt), ulike tiltak i NAV, høyere utdanning, vernet bedrift, familieliv, etc.  

Med andre ord spenner det over mye, men vi håper og tror at de fleste elever kommer ut fra 
skoletiden med en styrket tro på at det er behov for dem i verden, og at de er viktige mennesker 
som kan bidra. 
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