Hvorfor...

...Steinerskolen?

...læring oppstår
i samspill mellom mennesker...

Steinerskolen
- en helhetlig skole
Steinerskolen har som mål å utvikle hele mennesket.
Skolens pedagogiske idé tar hensyn til barnets egenart
og individuelle behov. Vårt mål er: «Rett lærestoff til rett tid
på rett måte». I Steinerskolens læreplan er det en utvikling
fra visdommen i eventyr og legender på de lavere trinn,
til moderne kritisk samfunnsbetraktning og en mer
vitenskapelig tilnærming på de høyere trinn.

Lavtrinnet
- Viljen til å lære
Det lekende barnet lærer
med hele seg, og bevegelse
står sentralt i dagsrytmen,
spesielt i småskolen. På skolen
skal barnet bli møtt av voksne
som inspirerer til undring og
vilje til å lære.
Et spørsmål har ikke alltid
bare ett svar……

Mellomtrinnet
- Gleden ved å lære
Elevens møte med kunnskap går
gjennom opplevelsen. Gjennom
lærerens formidling ønsker vi å tenne
en begeistring i barnet. Lysten til å
lære og gleden ved å gjenskape det
man har lært i ord, toner og bilder,
preger barnet i disse årene.
Opplevelsen av verden inspirerer til
engasjement.

Ungdomstrinnet
-Ønsket om å lære
Ungdomstrinnet forbereder
eleven til å gå inn i livet som et
ansvarlig handlende menneske.
I de øverste klassetrinnene har
intellektet og den kritiske sans
våknet, og skal utfordres og
stimuleres.
Samtidig er hver skoledag
fremdeles balansert med innslag
av bevegelse gjennom praktiske
og kunstneriske fag.

Foreldrene
i skolen
Tett oppfølging av barnas
skolegang og deltagelse i
forskjellige dugnadsoppgaver ved skolen er en
hjørnestein i alle Steinerskolers liv og virksomhet.
Foreldrenes innsats og
samarbeidet med skolens
ansatte er tillitvekkende
og sentral for å kunne
bygge bro mellom skolen
og hjemmet.

Fakta om Steinerskolen
Skolen er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen og har egen godkjent læreplan.
Den er åpen for alle elever som søker innen fristen (se hjemmesiden).
På området ligger også Soria Moria Steinerbarnehage med 4 avdelinger.
Størrelse:

Ca. 120 elever fra 1. til 10. klasse.

Beliggenhet:

Skolen ligger høyt og fritt på «Bellevuehøyden» med utsikt 		
over byen og havet. Vi har herlige uteområder og Eivindsvannet og turområdene i Djupadalen rett utenfor døra. Dette 		
gir oss rike muligheter til å bruke naturen på alle alderstrinn.

Undervisning:

I tillegg til vanlige skoletimer gis også periodeundervisning 		
i en del fag/emner. Lærestoffet formidles ofte muntlig og
bearbeides teoretisk og kunstnerisk av elevene.

Elevvurdering:

Det gis skriftlige vitnemål. Avgangsvitnemålet i 10. klasse
er grunnlaget for inntak til videregående skole.

Skolerute:

Skoledagen starter kl. 08.40 og følger i hovedsak Haugesund
kommunes skolerute.

Skolefritidsordning:

For 1. - 4.klasse. SFO tilbyr et rolig og godt miljø som
fremmer den frie leken og gir barna rik anledning til vennskap
og utfoldelse inne og ute. Det blir laget et varmt eller kaldt
måltid til barna hver dag. Vi forsøker å bruke mest mulig
økologiske råvarer.

Administrasjon:

Lærerstyrt skole med daglig leder og administrasjon.

Fakta om Steinerskolen
Trivselskomite:

Trivselskomiteen består av to lærere og har som oppgave å bistå 		
elever, foreldre og ansatte med å skape et godt skolemiljø der
alle trives. Det skal være lav terskel for å ta opp saker her,
og henvendelser behandles raskt.

Helsetjeneste:

Skolen er tilknyttet Haugesund kommunes helsestasjon,
som utfører vanlig skolehelsetjeneste.

Konfliktråd:

Skolen har eget konfliktråd som er sammensatt av foreldre
og lærere.

Elevråd:

Fra 6. -10. klasse.

Kantine:

Skolen har kantinetilbud til ungdomsskoleelevene (8.- 10. klasse)
alle ukedager. Her kan elevene hygge seg med god mat og
sosialt samvær.

Foreldreforening: Foreldrerådets arbeidsutvalg består av to representanter
fra hver klasse og en lærerrepresentant som møtes jevnlig
gjennom skoleåret.
Markeder:

Høstmarked og julemarked.

Dugnader:

Dugnader høst og vår som arrangeres i samarbeid mellom
FAU og skolen.

Betaling:

For gjeldende satser, se vår hjemmeside:
www.haugesund.steinerskolen.no. Det gis søskenmoderasjon.

Kontakt oss:
Steinerskolen i Haugesund
Skjoldavegen 175
5532 Haugesund
Tlf.: 52 70 85 60
haugesund@steinerskolen.no

Alle bildene er fra Steinerskolen i Haugesund

www.haugesund.steinerskolen.no

