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Innledning
Denne håndboken inneholder informasjon
til deg som er forelder ved Steinerskolen
på Nordstrand.

vi en oversikt over arrangementer og aktiviteter
det forventes at vi deltar i.
Foreldre og skole-samarbeidet er bærebjelken

foreldreforbund og Ombudet for Steinerskolene
kan bidra med.
Til slutt gir vi en kort innføring i pedagogikken
fra 1. til 10. klasse.
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Å være steinerskoleforelder

Markeder

er et kulturelt og identitetsskapende

Å være steinerskoleforelder er å være en
aktiv forelder i barnas skolehverdag.

turer initiert av foreldrene bidrar foreldre til et

skolens ansatte, tidligere elever og deres
foreldreforeningens viktigste inntektskilde og
stor glede av.

Dugnad

kurs, dugnader og sosiale treff i regi av skolen,
foreldreforeningen eller foreldregruppa i
klassen.
• Informere lærere og andre foreldre om det er

driftet gjennom dugnadsinnsats fra foreldre
og lærere som ønsker steinerpedagogisk
opplæring for barna. Dugnad er en naturlig del
gode relasjoner i foreldregruppen.
Det er en del av steinerskolenes identitet
kunnskaper som kan komme skolen til
gode gjennom dugnadsinnsats. Gjennom
elevene til gode. En annen fordel er det sosiale

barn, som for andres. Hvis vi er bekymret for
elevenes fysiske eller psykososiale miljø, skal vi
melde fra til skolen.
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lage.
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steinerskolene av økonomiske grunner. Skolene

Klassekasse
motta gaver gitt til en slik kasse uten krav om
gode og ikke øremerkes enkeltbarn.
bør føre et enkelt regnskap over transaksjoner.

Gjennomføring av slike turer er allikevel
anbefaler sterkt at dere sørger for anonymitet
vedr. transaksjoner til klassekassa, slik at ingen
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Julemarkedet er
foreldreforeningens
viktigste inntektskilde og
gir foreningen mulighet
til å støtte psykososiale
og fysiske tiltak, noe som
elevene og skolen får stor
glede av.
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Foreldre- og
skolesamarbeid

om innspill fra foreldrene.

leggetider, nettbruk, utfordringer for

Klassekontakter
klassekontakt og en vara. Klassekontakten skal
være kontaktledd mellom foreldregruppen og
skolens foreldreforening.
Hensikten med rollen som klassekontakt er
lærere og foreldre. Et godt klassemiljø er viktig
for barnas utvikling og læring. God kontakt og

sørge for kontinuitet ved at saker følges opp og
Det er ikke meningen at klassekontakten skal
utnytte de ressurser som er i foreldregruppen,

fundament for dette. Som klassekontakt er du
derfor en ressurs for elevene, for foreldrene og
for læreren.

samarbeider.

Klassekontakt er ansvarlig for:

forberede skifte av klassekontakter i god tid.

· Å informere klasselærer om viktige saker som
omtales blant klassens foreldre.

og godt forberedte klassekontakter.

Husk valg av nye klassekontakter senest

· Å informere klassens foreldre om saker fra

Foreldreforeningen
møtene.

§13 (lov-1967-02-10).
et aktivt samarbeid mellom skolens ledelse og
med foreldreforeningens vedtekter. Skaff deg
kjennskap til ordensreglement ved skolen.
Tips og forslag:
Klassekontakt samarbeider med klasselærer
Ta utgangspunkt i referat fra forrige møte og be
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skolen og skal fremme foreldrenes interesser
og jobbe for at foreldre tar aktivt del i arbeidet
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Åpne innkallinger og referater er viktig.
utvikling, og skape kontakt mellom skolen og
11-4).

foreldreforbund.
• Møteinnkallinger og referater fra
foreldreforeningene bør være lett tilgjengelig for
skolens ukebrev til foreldrene.

Foreldreforeningens styre

• Har et overordnet ansvar for markeder og
dugnader ved skolen.
Foreldremøter

Styret i foreldreforeningen forvalter økonomien
fra julemarkedet og 17. mai. I den forbindelse

Opplæringsloven (forskrift til opplæringsloven
§ 20-3) sier at skolen skal arrangere

foreldre om støtte til tiltak for elevenes beste.
stemmerett.

ting som kan være relevante for foreldrene.

Foreldreforeningen er ansvarlig for:
• Å se til at alle klasser er representert i
foreldreforeningen.

av klasselærer og klassekontakt i samarbeid. I
innkallingen gis klassens foreldre anledning til

• God og jevnlig kontakt med skolens daglige
leder.

Saker som typisk er tema på slike møter er:

økonomien.

som dugnad, julemarked, mikaeli eller vinterball
• Klassens psykososiale miljø og sosiale
aktiviteter som klasseturer, vennegrupper, den

der alle foreldre er invitert.
• Demokratisk valg av foreldrerepresentanter
foreldreforeningen.
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• Innblikk i undervisningen og klassens faglige
utvikling. Ofte legges foredrag eller kurs for
foreldre samme dag for foreldremøter.
• Informasjon om steinerpedagogikk og
skolens pedagogiske verdigrunnlag.
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rundt skolen, som faglærere, sosiallærer,
tid. Forskning viser tydelig at foreldres støtte

Foreldresamtale
gjennomføre minst to konferansesamtaler
kan samarbeide om barnets positive utvikling
faglig og sosialt. Dette gir lærer og foreldre gode
kan følge opp barnas opplæring sammen.

eksempel sykdom og økonomiske vansker kan

dette ansvaret best mulig, trenger foreldrene
god kontakt med barnets klasselærer.
skolens elever fra femte til tiende trinn. Da vil
foreldresamtalen er en toveis utveksling av
ved skolestart.
og faglige utvikling skal være i fokus.

Daglig leders ansvar
foreldreforening der alle foreldre er
medlemmer.

Lekser
Det er vanlig praksis at skolen gir elevene
lekser, men det er ikke lovregulert. Det ligger i
leksers natur at de er en oppgave i skolearbeid

kollegiet og foreldreforeningen.

• Oppfølging av klager inntil problemene er
avklart og løst.
• Generell informasjon fra skolen til foreldre.
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Klasselærers ansvar
foreldrekontakt.
foreldrekontakt.
• Informere foreldrekontakt om generelle saker

Ombudet for steinerskolene
skolene eller mellom foreldre, elever og den
enkelte skole. Ombudsordningen ble opprettet i
et samarbeid mellom Steinerskoleforbundet og
Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF).

planlegge aktiviteter som bidrar til at foreldrene
Dette kan være alt fra presentasjonsrunder der
foreldrene sier noe kort om familien eller seg selv,

som er avsluttet.

Konflikthåndtering

og mellom foreldre eller foreldre og skole.
ingen generelle løsninger, men det etterstrebes

Steinerskolens foreldreforbund
Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF)
er en nasjonal interesseorganisasjon for
av foreldreforeningene ved de enkelte skoler.
Se www.foreldrene.no
• Hjelp til foreldre.
• Samarbeide med de enkelte skoler.
• Regionalt samarbeide.

foreldrene til klasselærer eller faglærere, andre
ganger til daglig leder.

• Samarbeide med Steinerskoleforbundet og

Steinerskolenes foreldreforbund kan bidra

• Internasjonalt samarbeid.

ombudsordning som kan nyttes dersom
foreldre ønsker dette.
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opplysninger om Sff medlemskapet. Foreldrene
regionmøter og landsmøter. Foreldrene velger

Kontaktinfo:
Steinerskolenes Foreldreforbund
Telefon 97 13 23 13
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Pedagogikken
Eleven i sentrum –
oppdragelse til frihet

danner utgangspunktet for eurytmisk dans,

ta frem og synligjøre dynamikken i samspillet
mellom rytme, melodi, bilder, farger, klanger og

egentlig kilde til nyskaping og kreativitet. Det

best mulige forutsetninger for at dette innerste

en sosialiseringsprosess. Fortellinger blir til
bevegelse, bevegelse blir til lek, leken blir til
dyrene seg? Snøfnugg, trær, vann, luft?

komme til sin rett. Idealet om oppdragelse til

Eurytmi
skal kunne gi et nyansert uttrykk for indre
opplevelse gjennom kroppen. Ordet eurytmi
er satt sammen av de to greske ord; «eu» som

besvarer gjennom bevegelse.
I ungdomsskolen blir elevene i sterkere grad
utfordret individuelt, men fremdeles innenfor
rammen av gruppen. Hvordan beveger vi oss til
Hvordan beveger vi oss til en sørgemarsj i

betyr bevegelse. Eurytmi er en bevegelseskunst
skapt av kretsen rundt Rudolf Steiner i Sveits og
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Bearbeidelse av
lærestoffet

Fordypning som arbeidsform

Kunst er ikke primært et fag i steinerskolen,

Mengden av informasjon barn mottar,

grunnleggende. Slik sett blir det eksempelvis
av lærestoffet involverer mange sider ved

læring og prosesser, ikke resultater. Men
barnet trenger stimulans i form av et vakkert
og meningsfullt resultat. Derfor er kvalitet
og redskaper gjennomtenkt og strukturert.
mellom arkene slik at fargene ikke smitter
over. Fargestiftene er av naturmaterialer, og

erobrer redskapene. Motstanden elevene
møter i treverket, leiren, metallet eller i ulike

livsformer (økologi), men uten at betydningen
av den enkelte del (eksempelvis en plante)
reduseres.

praktiserer steinerskolen en forutsigbar
begynner til samme tidspunkt. Dagen starter

dagen. I periodeundervisningen, som skjer
lærestoffet.

bestemme retning for en skapelsesprosess.

undervisning der teoretiske, kunstneriske og
øvelsesfag.
utdanning og yrke.ig og uviktig.
oppsummeres, og fra en passende alder gis det
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en kunnskapsprøve i undervisningsstoffet.
Temaene for periodene er tilbakevendende

Tillit til barnets sanser

gjennom skoleløpet. Det legges til rette for at

I de første klassetrinn skal elevene i
steinerskolen møte den sansbare verden før
de møter abstraksjoner og teorier. Barn lærer

linjene innad og mellom fagene.

undringen og interessen levende.

Risiko og læreprosesser

fenomener til tørre fakta, men bevarer sin

prosesser i alle fag.

øvelse, feiling og mestring en selvfølgelig del av
klassefellesskapet rundt eleven. Det stimulerer

det konkrete; det som kan sanses, oppleves
og erfares, til begreper, abstraksjoner og teori.
Men i takt med at barn blir ungdom utvikles
elevenes utvikling øker omfanget av teori i
undervisningen.
Tillit til egne sanseinntrykk og erfaringer gir

egne og andres læreprosesser.

tenke nye tanker. Her ligger en av de viktigste
læringen fremover. I steinerskolen legges

I steinerpedagogikken trekkes det en
egen sansning og ungdommens tillit til egen
tenkning.

utvikling og progresjon i perspektiv. Ved
fakta. For verden endrer seg, det som var
arbeider med. Slik ser de store sin skolegang
eldre elevene. Selv om barn og ungdom ikke

god vurderingsevne og selvstendig tenkning.

fremover.
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Trinn for trinn
1. klasse

full av tillit og fylt med forventninger. Skolens

2. klasse
Helhet og kvalitet

samme sak.

menneskelige i arketypiske bilder og formidler
store. Steinerskolen tilrettelegger for læring
grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge,
glade barn trives og lærer!
Utforskning og mestring
Vi forventer ikke at barna skal være klare for

Derfor er leken 1. klassingens viktigste
inngangsport til ny kunnskap om verden og

Samtidig skaper karakterenes utvetydige og
uforanderlige fremtoning et enkelt og trygt bilde
av verden.
rammer og form rundt barnas sosiale samspill.
skape rutiner, gode rytmer og gode vaner, slik at
klassen kan bli en velfungerende gruppe som

ikke minst til sosiale spilleregler, verdier og

først og fremst med kroppen.

bokstavene gjennom utførlige bilder. Skikkelser
fra fortellingene blir gjerne gjenskapt i lek og
bevegelse og tegnet som bilde. Siden forenkles
formen til en bokstav.

arbeidsprosesser. Gjennom gjentatte, varierte
elementære naturlovene og opparbeide tillit
matematisk begrepsutvidelse skjer gjennom
praktiske aktiviteter.
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3. klasse

det sentrale aspektet ved klassens videre

Dualisme og plikt

4. klasse
Fortellestoffets billedlige kvaliteter formidles
gjennom legender og fabler, to sjangre som er
møter barna mennesket som kjemper med de
egoistiske kreftene i seg, men som ender med

Beherskelse – på egne bein

klare seg selv, at de kan lære seg det de trenger

Dyrefablene fremstiller sjelelige kvaliteter fri
instinkter og drifter uten omtanke for andre enn

Testamente og i den norske litterære kanon;
forfattere som Bojer, Hamsun, Falkberget,

er menneskelige egenskaper som kommer til

i morgen.

introduksjonen til de første ordklassene.

fortelle med egne, skrevne ord.
For første gang introduseres elevene

og planter. Slik kommer navnordene, eller

regningsundervisningen store

til egenskapsordene, adjektivene; de forteller

bevegelsen som legger grunnlaget for det alvor
tallenes verden.
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distansere seg fra tingene, egenskapene og
De skiller mellom seg selv og verdens ting. De
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skiller mellom tingen selv og dens egenskaper.
Og de skiller mellom personer og deres

6. klasse
Harmoni og selvinnsikt

5. klasse
Mot og tilbakeholdenhet

Det greske uttrykket «Menneske, kjenn deg
fenomener i den ytre verden og oppdager at de
er gjenkjennelige i egne liv og erfaringer. Gleden

fag. Den muntlige formidlingen søker fremdeles
Det ukjente utenfor oss, og det ukjente i oss,

ukjente komme oss i møte og tale for seg selv.

og gjennomføring i kulturenes tilblivelse, kan

Slik dreier for eksempel zoologiundervisningen

kropp og tilværelse fra menneskets universelle

og realiseres gjennom den motivasjonen
idealer frembyr. Det var de felles idealene som
muliggjorde omfattende samfunnsendringer, og

Gjennom studiet av plantene kan vi utvikle en
det trygge og kjente.

til fagene, retter fokus mer og mer mot fagene
selv. Faget blir sentrum, og læreren og elevene
studerer det sammen og arbeider med det
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Den ferdige plantens idé, fra den minste urt til
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sine ulike arter og vekstformer, og de utgjør

man tar. Enkeltmenneskene blir tydeligere
utforskning av etiske problemstillinger.
Innføringen i algebra innebærer et sprang inn

7. klasse
Stringens og konsekvens

8. klasse
Det grenseløse – nyoppdagelse
Det er tanken som er det sentrale redskapet

brukes.

beskrive, forklare og konkludere fenomener
objektivere sine tanker og skille mellom
fakta og følelser. Kunnskapen om verden og
Årsak og virkning er en ny vinkling i

konsekvensen av den andre. Riker faller,

begrensninger fra europeisk middelalder ble i
renessansen utfordret av ny viten, ny kunst, ny
økonomi, ny teknologi og nye relasjoner mellom

med stor risiko. Historien serverer grenseløse

geosentriske iakttagelser, og spranget over

Gjennom forbrenningsprosesser kan vi se forbi
iboende krefter. Forbrenningen lar oss oppdage

valgets kvaler. Denne tvilen kommer særlig
til syne i de situasjonene der man ikke
kan overskue konsekvensene av de valg
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bak alle levende organismers utveksling av
substanser.
I fysikkundervisningen undersøkes materielle
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innsikt i naturlovene.

elevenes egne erfaringer.

9. klasse

10. klasse
Idealisme og overblikk

Uavhengighet og forandring

mellom den industrielle revolusjon, kolonisering

fordeler og skyggesider. Det kan stimulere til
visjoner for fremtiden.

verdier gjennom fagene, vil vi stimulere elevene

dømmekraft. Skrittet fra en emosjonsbasert til
en tankebasert vurdering av verdens kulturelle,
religiøse, moralske og naturlovmessige
andres synspunkter.

store skiftene i Europas kulturliv; svingningene
fra opplysningstiden gjennom romantikken
og idealismen til realismen og naturalismen.
Hvert av disse avsnittene var sterkt preget av

bedre.

mennesket preger verden med sine ideer.
I forlengelsen av slike temaer kan vi belyse
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lovens begrensninger og enkeltindividets

detaljene.
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