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Steiner HF – en helt ny ungdomsuddannelse
Af Christina Lærke Vilhelmsen Projektleder for implementering af Steiner HF
Fra august 2018 udbyder 5 steinerskoler i Danmark en karakter- og eksamensfri HF med udvidet
fagpakke og alle de kunstneriske og håndværksmæssige fag, som skolerne er kendt for. Det bliver
fra 2018 muligt at tage Steiner HF på skolerne i Herlev, Gentofte, Kvistgård, Odense og Århus. Uddannelsen afsluttes med et vidnesbyrd og bliver adgangsgivende til alle videregående uddannelser
via kvote 2.
I forbindelse med gymnasiereformen i 2016 blev det muliggjort, at skoler, der tager udgangspunkt i
steinerpædagogikken, kan udbyde deres ungdomsuddannelse som en HF med karakter- og eksamensfrihed. Skolerne vil fortsat tilbyde en bred fagsammensætning, hvori der også indgår kunstneriske og håndværksmæssige fag, som ikke er omfattet af HF-pakken. Det betyder, at eleverne vil
opleve en bred variation af fag, hvor de boglige fag indgår i tæt dialog med praktiske/kunstneriske
fag som smedning, instrumentalundervisning og drama. Steiner HF udbydes med en udvidet fagpakke, der kan variere lokalt, men det pædagogiske udgangspunkt er det samme på alle skoler.
En bred fagsammensætning
I steinerpædagogikken indgår fag som musik og håndværk ikke kun som monofaglige kompetencefag, men i lige så høj grad fordi disse fags læringsformer støtter udviklingen af kompetencer i de
andre fag. Udøvende musik og orkester bidrager således til, at eleven udvikler sociale og empatiske
kompetencer, mens fag som sølvsmedning og bogbinding styrker elevens evne til præcision, nøjagtighed og vedholdenhed. I de mere boglige fag bidrager arbejdet med kunst og håndværk til kompetencer i kreativ tænkning og innovationskraft, hvilket igen understøttes i læringsformerne i de teoretiske fag, som også kan være praksisorienteret.
Den praksisorienterede læring sker eksempelvis, når eleverne arbejder med rumlig geometri og
matematik ved at måle et stykke land op og omsætte data til et håndtegnet kort, eller når de tager
på studierejser i og udenfor Europa - for at opleve kulturelle forskelle og studere vores kulturarv.
Eleverne arbejder desuden med større projekter internt og på tværs af steinerskolerne.
I 2.HF afleverer eleverne en såkaldt årsopgave, som de har arbejdet selvstændigt med igennem et
helt år. Årsopgavens emne er frit valgt og indeholder både en praktisk-kunstnerisk del og en teoretisk-skriftlig del. Opgaven fremlægges mundtligt for et publikum ved afleveringen. Der tildeles individuelle vejledningstimer i forløbet, og evalueringen indgår i det afsluttende vidnesbyrd.
Da fagene er sammensat, så de interagerer med hinanden i metode og indhold, vil tilrettelæggelsen
af og afslutningstidspunktet for de enkelte fag adskille sig fra andre HF-former.
Afgangsbevis og kvote 2
Uddannelsen afsluttes med, at eleverne modtager et ca. 60 sider langt vidnesbyrd, der beskriver
læringsmål, standpunkt og opnåede kompetencer i alle fag. Vidnesbyrdet er elevens afgangsbevis
og svarer til et eksamensbevis for den gennemførte uddannelse. Det opfylder derfor de generelle
krav på de videregående uddannelser. Om eleven opfylder de specifikke krav, vil afhænge af på
hvilket niveau de enkelte fag er gennemført, samt hvordan vidnesbyrdbeskrivelsen i pågældende
fag vurderes af modtageruddannelsen. Vidnesbyrdet er adgangsgivende via kvote 2 og kan ikke
anvendes til optag i kvote 1, idet eleven ikke har modtaget en eksamenskarakter, der kan indgå i
optagelseskriteriet.
Faktaboks:
Vejledning om optagelse på Steiner HF:
Elever optages på følgende måder:
1. Elever, der går i skolens grundskole, optages på Steiner HF på baggrund af en samtale.
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Elever, der kommer fra en anden grundskole, kan ansøge om at blive optaget på uddannelsen efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale uddannelser. På baggrund af en
samtale vil skolen sammen med eleven vurdere, om Steiner-HF er det rette valg. Det er ikke
en forudsætning, at eleven har gået på steinerskole i grundskoleforløbet
Det kan være en fordel at vejlede elever, der overvejer Steiner HF til, at søge optagelse allerede
fra 10.klasse, idet 10.klasse på steinerskolen kan være en god forberedelse til den brede fagvifte i Steiner HF. Eleven har på den måde også sikret sig en plads på HF-forløbet.
Skolerne vil gerne invitere lokale vejledere til et besøg på den enkelte skole, hvor skolens lærere kan fortælle lidt mere om Steiner HF lokalt, så skole og UU-vejledningen tilsammen kan tilbyde eleverne den bedste vejledning.
Kontakt og yderligere oplysninger:
Christina Lærke Vilhelmsen, Projektleder for implementering af Steiner HF
cv@steinerskolerne.dk , +45 28 57 44 29 www.steinerskolerne.dk
Faktaboks:
Skoler med Steiner HF fra 2018, som kan findes på optagelse.dk og UddannelsesGuiden:
Rudolf Steiner Skolen Kvistgaard (ved Helsingør)
Michael Skolen - Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Herlev.
Rudolf Steiner-Skolen i Odense (i Lindved)
Vidar Skolen Rudolf Steiner-Skolen (Gentofte)
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus

