STEINER HF

Steiner HF har en bred
og udvidet fagpakke
Med det afsluttende vidnesbyrd kan du, ud over at søge optagelse på
erhvervsakademier og professionsuddannelser, som en almindelig
HF-fagpakke giver adgang til, også søge ind på universitetsuddannelser. Ved siden af de teoretiske HF-fag får du på Steiner HF også undervisning i musik, kunst, håndværk og drama. Uddannelsen indeholder
desuden fælles og individuelle projekter og studierejser.

EN UNGDOMSUDDANNELSE MED KUNST,
KVANTETEORI OG HÅNDVÆRK

Steiner HF er sidste del af den 12-årige steinerskole, men du kan søge
ind, selvom du har gået på en anden grundskole. Tag kontakt til skolen i god tid, og kom gerne på besøg allerede i 8. eller 9. klasse, hvis
du vil søge en plads.

HER FINDER DU STEINER HF
FRA AUGUST 2018
Vidar Skolen i Gentofte

Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus
FRA AUGUST 2019
Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg
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Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård
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Michael Skolen i Herlev

STEINER HF ER KARAKTER- OG EKSAMENSFRI

HF med kunst,
kvanteteori
og håndværk
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.
Steiner HF er karakter- og eksamensfri. Du får i stedet løbende

en udførlig individuel vejledning,
evaluering og feedback fra dine
undervisere. Den tætte dialog
motiverer, giver et godt arbejdsgrundlag, mulighed for at udvikle
individuelle interesser og for at
forbedre dit faglige niveau.

Årsopgaven
– dit eget projekt
Ved siden af fagundervisningen
laver du 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.

Vidnesbyrd og
videreuddannelse
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 opfylder
de generelle krav på alle videregående uddannelser og er adgangsgivende via kvote 2.
Kvote 2-ansøgere kan dokumentere særlige kvalifikationer.
Dette er integreret i Steiner HF’s
vidnesbyrd. Ud over dit faglige
standpunkt dokumenteres bl.a.
kompetencer i selvstændig, kritisk
og reflekterende tilgang til fagene,
sociale kompetencer og evnen til
at udnytte kreativ tænkning og
tværfaglighed i opgaveløsning.
Læs mere på steinerskolerne.dk

