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Skansen Videregående Steinerskole  

er en del av Steinerskolen i Trondheim 

Som elev får du generell studiekompetanse 
med skoleplass i tre år og kan velge mellom 
to linjer. Uavhengig av hvilket linjevalg du tar, 
vil kreative fag som kunst, teater og håndverk 
være med på å sette farge på skoledagen.  
Etter tre års endt skolegang går du ut  
med ordinært vitnemål og er rustet til  
å studere videre.



Våre elever kan velge mellom  
to forskjellige linjer og  
vil ha flere felles fag.

PROGRAMFAG
KUNSTFAG
Tegning
Form 1 og 2
Farge
Kunsthistorie
Scenografi/eurytmi
Fransk 2 eller Form2
Musikk 1 (kor)
Kunstfag, fordypning

FELLESFAG
Norsk
Matematikk 1
Engelsk 1
Samfunnslære
Historie
Religion
Naturfag
Kroppsøving
Tysk2 /Fransk1

Elever som ønsker å ta matematikk R2 som privatist 
får tilbud om undervisning 2 timer per uke i faget.

PROGRAMFAG
ETTÅRIG FORDYPNING
Matematikk 2 (R1)
Engelsk 2
Fysikk2 (FY1) eller 
fransk 2
Ettårig fordypnings- 
oppgave
Kunstfag



Om linjene
STUDIESPESIALISERING MED ETTÅRIG FORDYPNINGSOPPGAVE
Fordypningsoppgaven - et prosjektarbeid
Når du velger studiespesialisering med ettårig fordypningsoppgave, vil du 
arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele det siste året. Du velger selv 
et tema som du er interessert i. Du vil få veiledning underveis før oppgaven 
bedømmes av en ekstern sensor.

I tillegg til at du tilegner deg fagkunnskap, får du en forsmak på å skrive 
akademiske oppgaver. Dette gir et solid utgangspunkt for videre studier.

STUDIESPESIALISERING MED KUNSTFAG
Fordypning i kunstfag
Kunstfaglinjen er et flott utgangspunkt for deg som vurderer videre utdanning 
innen kunstfag, men passer for alle som er kunstfaglig interessert.

Kunstfaglinjen har en egen fordypningsoppgave, et prosjektarbeid som 
strekker seg over 3 måneder. Du velger selv fagområdet, men oppgaven må 
være kunstfaglig orientert. Oppgaven bedømmes av en ekstern sensor.
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Deler av undervisningen går i perioder. Hver 
morgen møter du det samme faget over et tidsrom 
på 2-5 uker. Det gir deg en unik mulighet til å gå 
grundig inn i lærestoffet. Periodeundervisning gir 
timeplanen liv med sin engasjerende form  
og bevegelse i løpet av et skoleår. Du lager  
selv din egen lærebok knyttet til temaene.
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Fordypning som arbeidsform



I løpet av tre år arrangeres det flere turer, som 
snøhuletur, maritim tur og Europa-reise. Vi er en  
skole som gir deg faglig fordypning og personlig 
utvikling. Skoledagene preges av både kunst, kultur  
og allmennkunnskap, og som elev hos oss vil du etter 
tre år ha gjennomført et allsidig og helhetlig løp.

 Resultatet?
 - Økt kunnskap og generell studiekompetanse.

Studieturer



Vå
re

 e
le

ve
r s

ie
r:

""

""

Veldig flinke, engasjerte lærere med stor kunnskap  
om fagene. Det gjør det spennende å lære.

Christina Maria

Å gjøre en valgfri fordypningsoppgave istedet for eksamen, 
gjør at det blir mer engasjerende.

Martin

Fordypningsoppgaven har vært det mest lærerike jeg har gjort i årsløpet mitt.  
Jeg fikk uvurderlig kunnskap om oppgaveskriving som kommer godt med  
når jeg skal studere videre.

Frøya

På Steinerskolen har jeg lært hvem jeg er.

Merel

Steinerskolen har gitt meg en god historieforståelse.

Simon

Undervisningen er en god blanding av teoretiske og praktiske oppgaver  
slik at læreprosessen ikke blir så ensformig.

Randi

Det å få jobbe med noe grundig i en lengre periode og få en prøve  
på slutten av perioden, gjør at man sitter igjen med mye kunnskap.

Rubi Fellina

Steinerskolen er veldig flink til å få en klasse samlet.

Emma

Steinerskolen har en fin kombinasjon av praktisk  
og teoretisk undervisning.

Ottar

Jeg har fått gode venner her som jeg vil holde kontakt med senere.  
Jeg har også funnet ut hva jeg interesserer meg for.

Sverre

Jeg liker godt de mange turene vi får være med på. Turene gjør at vi kommer 
tettere sammen. Man gjør ting man ellers aldri ville gjort og finner ut at det 
faktisk er gøy.

Nora
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Steinerskolene er blant de få skolene i Norge som 
har en alternativ pedagogikk som grunnlag for 
undervisningen. Staten dekker 85% av driftsutgiftene, 
men ikke noe av kapitalutgiftene. Det gjør det 
nødvendig at også foresatte bidrar med skolepenger.

Satser per måned gjeldende fra 1.04.2016:  
Kr 1.920,- per måned i 10 årlige betalingsterminer.
Juli og august er betalingsfrie måneder.

Skolepenger Tror du at Skansen Videregående 
skole kan være noe for deg?  
Det tror vi også. 
Du søker skoleplass hos oss gjennom Vigo.no.  
Husk at søknadsfristen er 1.mars. Vil du lese mer  
om oss, se bilder eller vite mer om hvordan du søker? 

Besøk oss på www.trondheim.steinerskolen.no,  
eller send epost til trondheim@steinerskolen.no.  
Du kan også ringe oss på 73 87 90 80

Skolens kontaktperson: 
Adm. leder Synnøve Levang tlf. 909 92 513
Epost: synnove.levang@steinerskolen.no

Kontaktinfo



Skolen ligger idyllisk plassert ved Skansen i Trondheim.  
Fra Torvet går eller sykler du på mindre enn ti minutter.  
Vi har også buss- trikk- og togholdeplass like i nærheten.

Besøksadresse: Nedre Ila 6 ved Skansen park.

Steinerskolen i Trondheim

Her er vi!
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