Vi gikk på
Steinerskolen i Arendal

Læring

Endre
TIP
Endre valgte Teknikk og industriell produksjon
ved Sam Eyde videregående skole.
Han trekker fram forholdet til læring.
“Jeg synes det var helt topp å begynne på
videregående skole. Jeg valgte å gå på en
yrkesfaglig linje, fordi det har vært planen siden
jeg var liten. Jeg ville holde på med motorer. Jeg
tror det viktigste jeg har tatt med meg fra
Steinerskolen, er gleden av å lære nye ting. Det
var heller ikke så vanskelig for meg å resonnere
meg fram til svar og løsninger i verkstedet. Jeg
fikk god respons på det i alle fall, og at jeg var
flink til å ta initiativ.”
Fremtidsdrøm? - Starte egen bedrift, et eget
verksted. Planen ligger der allerede.

Kreativitet

Solfrid

Studiespesialisering
Solfrid valgte Studiespesialisering på
Tvedestrand videregående skole.
Hun snakker om kreativitet.
“Overgangen til videregående var ikke noe
problem for meg. Jeg var egentlig litt nervøs for
tysken. Det kunne bli vel mye dikt og prosa på
Steinerskolen, men det gikk greit. Jeg savnet det
å kunne bruke kreativiteten min til daglig, spesielt
gjennom tegning og illustrasjon. Alt skulle i tillegg
være så ordentlig på Steinerskolen. Vi fikk ikke
lov til å slurve, og måtte bruke lang tid på alle
oppgaver. Det tror jeg var bra. Vi gjorde også
mye mer ut av fagene, prosjekter og mye
kunstfag inn i alle fag. Jeg likte den tette
kontakten med lærere våre, og det at jeg fikk
bruke de kreative sidene mine på ulike måter
gjennom skolegangen.”
Fremtidsdrøm? - Jeg er veldig glad i å skrive
og tenker på journalistutdannelse
eller illustratør.

Selvstendighet

Katja
Studiespesialisering
Katja valgte Studiespesialisering ved Arendal
videregående skole.
Hun trekker fram ordet selvstendighet.
“Overgangen til videregående skole gikk veldig
fint. Jeg reiste rett til USA, og gikk første året på
en privatskole der. Det var selvsagt en overgang
og plutselig komme til en stor skole, men det
var helt fantastisk. Faglig følte jeg meg på høyde
med de andre elevene, men det å lære fag på
engelsk, var selvsagt en utfordring i starten. Noe
jeg har tatt med meg fra skolegangen på
Steinerskolen, må være evnen til å jobbe
selvstendig, se sammenhenger og å ha
selvstendige tanker. På videregående fikk jeg
tilbakemeldinger på at jeg var flink til å stille
spørsmål og drøfte problemstillinger. Jeg tror det
henger sammen med at vi gjorde det så mye.
Hovedfagsundervisningen lærte oss å skrive.
Yndlingsfagene mine i dag, er fortsatt norsk,
samfunnsfag og historie, selv om jeg hadde
fordypningsfag i naturfag på videregående.”
Fremtidsdrøm? - En jobb innenfor ernæring
og helse.

Lære å lære

Henriette
Studiespesialisering
Henriette valgte Studiespesialisering ved Arendal
videregående skole.
Hun fokuserer på det å lære.
“Jeg kjente godt overgangen til videregående
skole. Jeg var en av de som raste gjennom
ungdomsskolen uten å slite så mye for det. Jeg
tok altfor lett på lekser og prøver. Overgangen var
derfor litt brutal for meg, men det gikk seg til.
På Steinerskolen, likte jeg veldig godt at vi laget
bøkene våre selv. Det var chill. Vi fikk liksom
fagene inn i hue på den måten. Vi måtte
gjenfortelle mye fagstoff selv. Denne arbeidsmåten, tror jeg har lært meg hvordan jeg kan lære
meg ting bedre, blant annet viktigheten av det å
ta gode notater og det å huske ting.”
Fremtidsdrøm? - Ingeniør, eller mattelektor.

Relasjon

Bo
Musikk, dans og drama
Bo gikk på musikklinja Dahlske videregående.
Han trekker fram ordet relasjon.
“Det å begynne på Dahlske var fantastisk for
meg. Jeg likte alvoret, seriøsiteten og det å
komme inn i en «voksenverden» med masse folk
som likte det samme som meg, nemlig musikk.
Først var jeg kanskje litt redd for at jeg skulle
ligge bak mine medelever faglig. Noen mente
nemlig at det måtte være tilfelle, siden vi ikke
bruker tradisjonelle lærebøker på Steinerskolen.
Slik var det jo ikke. Jeg gikk nok litt ned i karakterer første året, men det var nok selvforskyldt.
Det var morsommere å spille piano, enn å gjøre
mattelekser. Jeg forventer mye av lærerne mine.
Vi hadde mange gode lærere på Steinerskolen
som jeg fikk en veldig god relasjon til. Jeg inviterer dem fortsatt til konserter, og det dukker stadig
opp noen. Det er veldig hyggelig.”
Fremtidsdrøm? - Jeg skal bli utøvende
musiker. Det er ikke noe alternativ til det.
Jeg må i alle fall prøve.

Fordypning

Ib
Studiespesialisering
Ib startet på Naturbruk, og tok videre påbygg ved
Arendal videregående skole.
Han trekker fram ordet fordypning.
“Det jeg likte best med videregående skole, var
å bli litt mer voksen. Ta egne valg, og bli mer
selvstendig. Jeg begynte fort å engasjere meg i
politikk, og det er fortsatt en stor del av
hverdagen min gjennom ulike verv og
engasjement i EO og AUF. Det beste med
Steinerskolen for meg, var muligheten vi fikk til å
fordype oss i fagene gjennom
hovedfagsundervisningen. En variert
undervisning, der ofte det praktiske og
teoretiske ble kombinert, gjorde det enklere for
meg å se sammenhenger mellom fag, og forstå
ting bedre.”
Fremtidsdrøm? - Akkurat nå er det pilot, politi
eller kanskje politiker?

Trygghet

Even Andreas
Bygg- og anleggsteknikk
Even Andreas valgte Bygg- og anleggsteknikk
ved Sam Eyde videregående skole.
Han snakker om tilhørighet og trygghet.
“Det å gå på yrkesfag, var helt naturlig for meg.
Det har vært meningen min hele livet. Det å
begynne på Sam Eyde, var null stress. Jeg likte
det veldig godt. Det som har betydd en del
for meg på Steinerskolen, var at skolen viste
interesse for meg, for hvem jeg var, og hva jeg
ville bli.”
Fremtidsdrøm? - Maskinfører, så klart.
Kanskje ingeniør på sikt.

«Når vi gjorde ting, var det som oftest sammen. Hele
skolen, lærere, små som store, samlet seg rundt felles
fester, arrangementer og fine opplevelser. Det savner jeg,
faktisk. Det alene er en god grunn til å gå på
Steinerskolen. Det gjør noe med deg, faktisk.
Positivt, altså. Og mat. Alltid masse god mat,
- økologisk, så klart….»
- Vilja
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