


  
TVERRFAGLIGHET OG FORDYPNING

Skoledagen begynner med en dobbelttime der det arbeides 
med et bestemt tema i to eller tre uker. Denne arbeidsformen 
skaper rom for faglig fordypning og gir muligheter for prosjekter, 
gruppearbeid og tverrfaglige innslag. Fag som krever jevnlig 
øvelse undervises i faste uketimer gjennom hele året.

PRAKTISK-
KUNSTNERISKE FAG

Musikk, eurytmi, 
maling, tegning, teater, håndverk, 

kroppsøving, mat og helse

SPRÅKFAG
Norsk, engelsk, 

tysk

HUMANISTISKE 
FAG

Historie, samfunnsfag, 
religion og 

kulturgeografi

REALFAG
Matematikk og 
naturfagene: 
Fysikk, kjemi, 

biologi, geologi

Barneskolen og ungdomsskolen holder til i samme bygning. 
Elevene ved ungdomsskolen har faste klasserom i en egen 
etasje adskilt fra de yngre elevene. 

Skolen arbeider aktivt for å skape et godt og trygt skole- 
og klassemiljø. Gjennom dialog og kunstneriske aktiviteter 
utvikles samarbeidsevne, respekt, ansvarsfullhet og toleranse. 
Vi er opptatt av å skape gode læreprosesser som gir 
elevene lyst til å lære.

Prosesser som
gir elevene lyst
til å lære



Tverrfaglig undervisning gir utvidet og dypere 
kunnskap. Med utgangspunkt i den industrielle 
revolusjonen, arbeider elevene i smia for å få 
en erfaring med smedyrket. De drar også på 
studietur for å lære hvordan man utvinner jern 
fra myrmalm.

Det er mange veier til kunnskap. Hos oss praktiserer vi en 
variert undervisningsform, slik at elevene får brukt mange 
sider ved seg selv, kognitivt, emosjonelt og praktisk. Det at 
elevene får prøvd seg på flere områder, bidrar til at de kan 
velge videre utdanning på et bredere grunnlag.

Undervisningen blir vinklet 
slik at kunnskap skal oppleves 
å ha sammenheng med 
samfunnet og naturen vi omgir 
oss med. Ved å lære å kjenne 
og forstå verden og dens 
historie, legges et grunnlag 
for å være skapende i 
fremtidens samfunns-
og miljøutvikling.  

Vi legger vekt på å utvikle 
nysgjerrighet og kritisk 
tenkning basert på 
etiske spørsmålsstillinger.



Aminda: 
Flinke lærere. Julie:

Jeg elsker at vi ikke får 
karakterer.

Signe: 
Det å gå på Steinerskolen 
er utrolig gøy og lærerikt, 

og alle blir lett venner.

Alva: 
 Jeg liker måten vi lærer 

det faglige på.

Sofie:
Det fineste er vel at vi noterer 

alt det læreren formidler, for deretter 
å føre inn i silkebøkene. Det gjør at 

vi får være mye mer kreativ.
Kajsa:        

Skolen jobber sterkt for 
et mobbefritt miljø.

Aminda: 
Periodeundervisning er 

veldig bra. Det gir deg tid til å 
gå inn i fagene.

Jonathan: 
Det beste ved Steinerskolen 

er lærerne.

Hedda:    
 Jeg liker godt kunst, 

så det er bra at vi tegner og 
jobber mye med kunst.

Michael: 
Første tingen er at 

det ikke er mobbing, andre 
tingen er at det er et sykt 

bra miljø.



Vi legger stor vekt på naturfagene. Fysikk, kjemi, biologi 
og geologi undervises som egne fag. Fagene knyttes 
gjerne sammen med økologi, jordbruk, skolekjøkken og friluftsliv.

Et viktig mål med naturfagundervisningen er å vekke 
nysgjerrigheten og interesse for naturen og naturprosessene.

For at naturfagene skal oppleves spennende og meningsfylte, 
er det ikke nok å undervise i klasserommet. Vi gir elevene rikelig 
erfaring med hvordan ting henger sammen ved å dra på utflukter 
og delta i det praktiske ute i felten.



Enten det dreier seg om realfag, humanistiske fag, språkfag 
eller håndverksfag, vil kunstneriske aktiviteter være en del av 
læreprosessen. Kunst har en rik egenverdi hos oss i form av 
egne fagtimer, men det er samtidig et verktøy og en hjelp til 
bearbeidelse, fordyping og forståelse av lærestoffet.

Å lage sin egen arbeidsbok med tekst og illustrasjoner er en måte 
å bearbeide lærestoffet på. Andre måter kan for eksempel være 
å tegne, male, modellere, spille teater eller at elevene 
skriver egen poesi og prosa. Elevene modellerer menneskets 
skjelett i forbindelse med anatomiundervisningen.



I storefri kan elevene i ungdomsskolen møtes i et fellesrom. 
Her legges det til rette for spill og andre 

inkluderende aktiviteter .



Grunnskolen er en karakter- og eksamensfri skole. 
Vurderinger gis fortløpende i form av muntlige og skriftlige 

tilbakemeldinger fra faglærerne.

Etter endt 10.klasse søker elevene våre videregående 
utdanning gjennom VIGO på lik linje med elever 

fra offentlige grunnskoler.

S T U D I E S P E S I A L I S E R I N G 
M E D  E T T Å R I G
F O R D Y P N I N G S O P P G A V E
Gir rom for unik bransje- og/eller forskningserfaring. 

S T U D I E -
S P E S I A L I S E R I N G 
M E D  K U N S T F A G
Omfattende kunstfordypning 
og praktisk kunstnerisk erfaring.

skansenvgs.no

Skolen vår har et 13-årig skoleløp. 
Det vil si at videregående skole kan 
betraktes som en naturlig fortsettelse 
av grunnskolen. Noen elever opplever 
å komme til et veiskille etter 10. klasse 
og søker andre skoler.



Steinerskolen i Trondheim
Mellomila 1c

7018 Trondheim

Tlf: 73 87 90 80
trondheim@steinerskolen.no

Steinerskolen 
i Trondheim

Skolen har en sentral beliggenhet 
nær Ilaparken. Både buss, trikk og 
tog har holdeplass like i nærheten.

For mer informasjon, se vår 
hjemmeside:

trondheim.steinerskolen.no

Følg oss på Instagram og Facebook
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