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tilbyder Steiner HF en 2-årig ungdomsuddannelse med en bred og
udvidet fagpakke . Ved siden af de teoretiske HF-fag får du på Steiner
HF også undervisning i musik, kunst, håndværk og drama.
Uddannelsen ruster dig til din videre vej, hvad enten du herefter
vælger en universitets- , en kunstnerisk- , en professions- eller
en håndværksmæssig uddannelse.

Steiner HF

HF med kunst, livsnær teori
og håndværk
Hvilken ungdomsuddannelse
skal jeg vælge?

Steiner HF er karakter- og
eksamensfri

Som ung har man et naturligt behov for at
afprøve forskellige sider af sig selv, inden man
skal tage beslutning om, hvilken uddannelsesretning man skal vælge.

Du går ikke til eksamen og du får ikke karakterer
på Steiner HF.
Det betyder noget, at du går ud i verden med
godt kendskab til dig selv. Derfor lægger vi
vægt på personlig synlighed, dialog og skriftlig
feedback. På Steiner HF tror vi på, at læring
kommer indefra, og at et inspirerende læringsmiljø er et sted, hvor det er tilladt at prøve sig
selv af og begå fejl uden skulle bekymre sig om
årskarakteren.

Derfor er det vigtigt, at du vælger noget, der
bringer dig tættere på at forstå, hvem du er og
hvad der skal være dit liv.
Det kan du gøre ved at vælge en skoleform,
hvor du stifter bekendtskab med mange forskellige fagområder på mange forskellige måder.

HF med kunst, livsnær teori
og håndværk
På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård tilbyder vi
den 2-årige Steiner HF. Du kan med fordel starte
i 10. klasse på skolen og fortsætte til HF.
På Steiner HF har musik, kunst, drama, håndværk og kulturrejser lige så stor relevans som
de naturvidenskabelige, samfundsfaglige og
humanistiske fag, der er en fast del af den gymnasiale uddannelse.
De kunstneriske fag har et højt fagligt niveau,
og du lærer mere end en kunstart. Her udvikler
du både dine sociale kompetencer og kreativ og
individuel tænkning. Det styrker dig også i de
teoretiske fag.

Årsopgaven – dit eget projekt
Ved siden af fagundervisningen laver du på 2. år
på HF et stort selvstændigt projekt, årsopgaven.
Den indeholder både en teoretisk, praktisk og
kunstnerisk del. Emnet vælger du selv. Arbejdet
giver dig erfaring med at fordybe dig, udvikle
egne evner og afprøve forskellige arbejdsmetoder. Vurderingen af opgaven indgår i det afsluttende vidnesbyrd.

Vidste du at:
En undersøgelse viser, at steinerelever,
der har dimitteret fra ungdomsuddannelsen på Steinerskolen, oplever at fravalget
af eksamen har fremmet kompetencer i
selvdisciplin, selvstændighed og ansvarlighed.
Det har de høstet fordele af i deres videre
uddannelses- og arbejdsliv.

Vidnesbyrd og
videreuddannelse

Den daglige undervisning

Uddannelsens afsluttende afgangsbevis er et ca.
60 sider langt vidnesbyrd, der grundigt beskriver det standpunkt og de kompetencer, du har
opnået, i alle fag og desuden angiver pensum
og læringsmål. Vidnesbyrdet dokumenterer
dit faglige standpunkt, opfylder de generelle
krav på alle videregående uddannelser og er
adgangsgivende via kvote 2.
Ud over dit faglige standpunkt dokumenterer
Vidnesbyrdet dine kompetencer i selvstændig,
kritisk og reflekterende tilgang til fagene, sociale
kompetencer og evnen til at udnytte kreativ
tænkning og tværfaglighed i opgaveløsning.

Alle skoledage begynder med hovedfag,
hvor klassen i 3-4 uger fordyber sig i ét fag.
Det kan være fysik, litteratur, kemi, biologi,
geografi, matematik, historie, økonomi mm.
Her er selvstudium, foredrag, diskussions- og
gruppearbejdsformer en del af undervisningen, og du udarbejder et arbejdshæfte, et
essay eller en rapport, som afleveres ved periodens afslutning. Fagtimerne er de samme
året rundt. Her får du hver uge undervisning
i dansk, matematik, tysk, engelsk, samfundsfag, idræt, eurytmi og musik.
Håndværkstimerne, de kunstneriske fag og
kursusfagene ligger i skemaet som blokundervisning og skaber sammen med hovedfagsundervisningen variation
i skoledagen.

Sådan kan et ugeskema se ud i Steiner HF
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Det sociale liv, studieture
og rejser
Steiner HF Kvistgård er en ungdomsuddannelse,
som er kendetegnet ved et stærkt elevfællesskab og mange faglige og sociale aktiviteter på
tværs af klasserne.

De årlige studierejser, de mange ekskursioner
og samarbejdet med andre Steiner HF skoler
bidrager til stærke fællesskaber i og på tværs
af klasserne. Det giver dig et netværk og
mulighed for venskaber i ind- og udland.

“

Tidligere elever siger om deres
skolegang på Rudolf Steiner Skolen:

”Jeg fik lov til at betragte, observere, smage på og røre ved alt i fysiklokalet. Og den fænomenologiske tilgang var meget mere værdifuld end blot at få det rigtige svar. Netop det, at svaret ikke
blev givet, gjorde noget godt for min interesse. Jeg fik en kæmpe nysgerrighed.
...Og det er vigtigt at se rigtig meget, inden man konkluderer.”
Rune Asmussen, afdelingschef i Randers Kommune
”Jeg kunne ret tidligt lide at stå på en scene. Allerede i 7. klasse drømte jeg om at blive skuespiller.
Det har jeg fået lov til at udfolde. I overskolen var jeg med til at lave ”musikcafé”, hvor eleverne
selv stod for at skrive og levere underholdningen. Jeg debuterede som stand-up komiker til selvsamme arrangement på skolen et par år efter, jeg var gået ud af skolen.”
Tobias Dybvad, komiker.

Vil du høre mere om at være elev på Steiner HF?
Steiner HF er en ungdomsuddannelse, der ligger i forlængelse af vores grundskole.
Tag kontakt til skolen i god tid, og kom gerne på besøg til vores åbent hus arrangementer
allerede, når du går i 9. eller 10. klasse.

Kom til Steiner HF åbent hus arrangement
d. 3. februar 2018 kl 13.00-16.00

Få mere at vide om Steiner HF
på

www.steinerskolen-kvistgaard.dk
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2A-B
3490 Kvistgård
Tlf: 4913 9687
Mail: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk

