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Steinerskolen er her fordi foreldrene vil det. Steinerskolen er derfor 
basert på samarbeid med foreldrene. De er aktive medspillere og 
skolens selvfølgelige fundament. Steinerskolen er heller ikke bare 
en skole, men ønsker å være et kultursentrum og rammen rundt 
et fellesskap. Skolen er også daglige menneskemøter og skoledagen 
rammes inn av at lærer og elev hilser og tar hverandre i hånden både 
ved skoledagens begynnelse og skoledagens slutt.
Skolen er bygget for å være vennlig mot barnesinnet. Ute- og inneom-
rådene er skapt for å stimulere til sansing og nysgjerrighet. Det viser 
seg i utformingen av klasserommene, i bruken av farger og utsmykn-
ing og i det arkitektoniske uttrykket med organiske linjer. Ute er det 
første du møter skolehagen med forskjellige rom: urtehage, kjøkken-
hage og prydhage. 

Pedagogisk fundament

Vår pedagogikk er mer enn kunnskapsformidling. Vi søker å bidra 
med læring og utvikling for livet. Viktige grunnprinsipper for oss er:

Modning av hele mennesket: Hode, hjerte og hender

Kunstneriske og praktiske fag er like viktige som teoretiske fag

Lystbetont og levende læringsform

Nærhet mellom skole, foreldre og barn

Jevnlige opptredener gjør elevene trygge foran forsamlinger

Karakterer erstattes av en helhetlig skriftlig vurdering

For å kunne utvikle barnets og de unges iboende potensial, må peda-
gogikken møte dem der de er. Hvert alderstrinn har sin egenart og 
sine særlige behov for fysisk, intellektuell og sjelelig utvikling. Ved å 
velge undervisningssto" som møter disse behovene, prøver vi å nære 
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elevenes indre utvikling.  Steinerskolen har sin egen o"entlig god-
kjente læreplan. Les mer om læreplanen på vår hjemmeside. 

Årets rytme

Årstidene og kirkeåret har fra gammel tid gitt opphav til feiringer og 
fester som fremdeles er levende i den europeiske folketradisjonen. 
Disse høydepunktene skaper variasjon og forventning. På steinersko-
len holdes disse mytene og legendene levende fra år til år, fra barne-
hagen og til eleven avslutter sin videregående skolering. Månedsfester 
og årstidsfester gir skoleåret en ramme og fast rytme, samtidig som 
festene er viktige møtepunkt for alle elever og lærere. På Steinerskolen 
i Fredrikstad holdes de $este festene i salen.

Måneds- og årstidsfester

August  Velkommen til et nytt skoleår
  7. klasse reiser til Soleggen leirskole

September Høsttakkefest med gode gaver fra årets grønnsaksavling
  St. Mikael-feiring 

Oktober Høstdugnad

November 1. - 4. klasse ferier St. Martin med lanterner
  Julemarked

Desember  Adventshage for 1. - 4. klasse  
  St. Lucia-dagen feires med luciatog av 5. klasse   
  Siste dag før juleferien markeres med juleavslutning  
  i salen

Juleaften  Julespill i salen

Januar  Fremføring av Draumkvedet

Februar  Karneval med sirkus

April  Vårdugnad

Mai  17. mai-fest

Juni  Sommeravslutning i salen for 2. - 10. klasse


