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Du står nå foran valget av videregående skole. Hvis du ønsker å studere ved universitet eller høyskole senere 
i livet, trenger du generell studiekompetanse 
– det er flere veier til dette målet. 
 

Steinerskolen i Vestfold tilbyr generell studiekompetanse med en balanse mellom teoretiske, praktiske og 

kunstneriske fag 

 
Steinerskolens videregående er et studieforberedende allment studieprogram over 3 år. I 
denne utdanningen spesialiserer du deg ikke til ett spesielt yrke, men du får et bredt 
fundament for senere utdanning og yrkesliv. 
 
Du stimuleres til refleksjon, fordypning, selvstendighet og kreativitet. Steinerskolen er for de 
elevene som vil gå i dybden i sine fag med utgangspunkt i de fenomenene som omgir oss. 
Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter 
en slik prosess. Nysgjerrighet og glede er viktig og en forutsetning for en vellykket skolegang. 
Derfor legges det til rette for at all undervisning skal være inspirerende og tidsaktuell. På 
steinerskolen lærer du å kombinere kunnskap fra ulike kilder og fag. 

 

Du har ingen eksamen, men får vitnemål med karakter i alle fag  

 
Kunnskap og ferdigheter vurderes gjennom egne arbeidshefter og prosjektoppgaver, periodeprøver, 
utstillinger eller muntlige presentasjoner. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærerne er en selvfølge. 
 

Du velger fordypning i matematikk/fysikk eller kunstfag 

 

Fakta om skolen 
Steinerskolens videregående ble etablert i 1982. Skolen er godkjent som et 
faglig og pedagogisk alternativ til allmennfaglig studieretning i den offentlige 
skolen. Vi følger egne læreplaner og har egen undervisningsmetode. Det gis 
stipend og lån fra Statens Lånekasse på lik linje med offentlige videregående 
skoler (gjelder også ved utveksling til andre Steinerskoler i VG2). Elevene 
betaler skolepenger, men du får lån av Statens lånekasse til dette. 

 

Skoledagen  
Vi vet at du tenker klarest tidlig på dagen. Skoledagen deles derfor i tre:  
 

1 Om morgenen starter vi med prosjektbasert undervisning, der vi går i dybden i ett fag over flere uker, 
f.eks. fysikk, kjemi, biologi, geografi, historie, litteratur- og kunsthistorie.  

2 Vi setter av tiden midt på dagen til fag som trenger regelmessig øving: norsk, matematikk, engelsk, 
tysk, musikk, gym og eurytmi (bevegelseskunst).  

3 På ettermiddagen undervises en rekke kunst - og håndverksfag. 
  

Årsoppgaven - alternativ eksamensform 
Etter jul i VG2 velger du tema for en oppgave som du skal arbeide med et helt år. Tema er fritt valgt ut i fra 
egne interesser. Du får en egen veileder. Oppgaven består av en teoretisk del og en praktisk/kunstnerisk del. 
Det arrangeres en egen utstilling med årsoppgavene hvor du også holder foredrag om ditt arbeid. 
Årsoppgaven er Steinerskolens alternative eksamensform som blir vurdert av ekstern sensor. Arbeidet 
fremmer selvstendighet, kreativitet og faglighet. For mange elever har en solid årsoppgave hatt stor betydning 
for videre studier og yrkesvalg. På landsbasis har flere årsoppgaver blitt belønnet med pris fra ”Unge 
Forskere” og utgitt i bokform. 
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Klassetur/praksis/prosjektarbeid/teater 
I VG1 er det friluftstur, språktur, landmålingspraksis, og prosjektuke sammen med elever fra andre 
videregående skoler. I VG2 er det friluftstur og bedriftsbesøk. I VG3 er det friluftstur, sosialpraksis, 
kulturhistorisk europatur, og et stort avsluttende drama/teaterprosjekt. Skolen kjennetegnes av et godt 
skolemiljø med tett oppfølging av faglærere! 
 

Hvem kan søke?  
Alle elever med rett til videregående opplæring kan søke. Opptakskrav er fullført 10-årig grunnskole. 
Søknadsfrist er 1. mars – søk direkte til skolen eller på www.vigo.no.  
 

Spørsmål? 
Les mer om skolen her www.vestfold.steinerskolen.no 
Ta kontakt for besøk eller mer informasjon! 
    
Vennlig hilsen  
Thomas Johnsen 
Daglig leder 
Tlf. 95907675 

http://www.vigo.no/

