
STUDIEHÅNDBOK
2020-2021

 BARNEHAGELÆRER- 
UTDANNING

 GRUNNSKOLELÆRER- 
UTDANNING

 SOSIALPEDAGOGIKK

 ETTER- OG VIDERE- 
UTDANNING

Rudolf Steiner University College
STEINERHØYSKOLEN

Professor Dahls gate 30

0260 Oslo

Telefon: +47 22 54 05 90

www.steinerhoyskolen.no



.



1

1 |
 

 
 
 
STUDIEÅRET 2020 - 2021 
 

Nye og gamle studenter ønskes varmt velkommen til et nytt studieår ved Steinerhøyskolen! 

Studiehåndboken du nå holder i hånden gir deg nyttig informasjon og opplysninger du vil trenge 
som student ved Steinerhøyskolen gjennom hele året. Håndboken inneholder generell 
informasjon av praktisk art vedrørende høyskolens organisering, informasjon om studiepoeng 
og praksis, administrative bestemmelser rundt vurderingsordninger, oppgaveinnleveringer og 
mye mer. 

Vi vil oppfordre deg til å gjøre deg godt kjent med boken. Her vil du finne den informasjonen du 
trenger, og målet er at håndboken skal bidra til å gjøre din studiehverdag lettere og mer 
oversiktlig. 

Et liv som student på Steinerhøyskolen vil romme både spontanitet, nyskaping og øvelse i å 
gripe det uforutsette. Samtidig finnes det underliggende strukturer, mål og formelle regler som 
blant annet kommer til uttrykk i denne studiehåndboken. Å ha et eierforhold til denne 
informasjonen vil gi deg en god orientering og sikkerhet i et ellers rikt og mangfoldig studieliv. 

Håndboken finnes i elektronisk utgave på www.steinerhoyskolen.no/studentsider og på 
læringsplattformen som alle studenter får brukernavn og passord til. 

Studieplaner 
Steinerhøyskolens studieplaner ble i omstrukturert i henhold til kravene i Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) i 2013. Dette medførte at studieplanene 
gjennomgikk strukturelle endringer og innholdsmessige oppdateringer. For studenter som 
fortsetter påbegynte studier eller som gjenopptar studier etter lengre pause, vil disse 
endringene være mer synlig enn for nye studenter som ikke allerede har kjennskap til de gamle 
studieplanene. Administrasjonen er behjelpelig med mer informasjon dersom det dukker opp 
spørsmål eller utfordringer i forhold til dette. Alle høyskolens studieplaner er i sin helhet 
tilgjengelig på høyskolens nettsider under det enkelte studietilbud. 

Vi ønsker alle våre studenter et lærerikt og givende studieår ved Steinerhøyskolen med 
spennende faglige utfordringer og et inspirerende studie- og læringsmiljø! 

 

De beste hilsener fra alle ansatte ved Steinerhøyskolen!  
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UNDERVISNINGSPLANER OG STUDIEPLANER 
Undervisningsplaner for det enkelte studietilbud finnes til enhver tid på høyskolens nettsider, 
www.steinerhoyskolen.no under valget “Studentsider” og på Læringsplattformen for det aktuelle studiet. 
Undervisningsplanene viser rammen for all undervisning eller andre læringsaktiviteter. Det faglige innholdet og 
oppbygging av studiet er presentert i utdanningenes studieplan som du også finner på høyskolens nettsider under 
det enkelte studiets hovedside. I studieplanen finner du en mer detaljert fremstilling av det pedagogiske opplegget 
for den enkelte emnegruppe. Dette er også tilgjengelig på læringsplattformen (se nedenfor). 

Alle ukedager fra mandag til fredag regnes som undervisningsdager, selv om det ikke er satt opp undervisning og 
dagene derfor ikke kommer frem på undervisningsplanen. 

Grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning, heltid har undervisning ved høyskolen mandag til fredag 15-20 
timer i uka. Det er lagt inn studiedager og undervisningsfrie timer til eget arbeid i forbindelse med fulltidsstudium 
ved høyskolen. 

De øvrige deltids- og videreutdanningsstudiene ved høyskolen har undervisningssamlinger i bestemte uker i løpet 
av høst- og vårsemesteret. 

Alle studieprogrammer ved Steinerhøyskolen har studieplaner i henhold til kravene i Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, NKR. Noen av studietilbudene er nylig oppdatert og har i den 
forbindelse også gjennomgått enkelte strukturelle endringer og innholdsmessige oppdateringer. For studenter som 
fortsetter allerede påbegynte studier etter gamle planer er det tilrettelagt for overgang til nye planer. Vi anbefaler 
alle studenter å orientere seg om studieplanen for gjeldende studieprogram. 

 

Akademisk kalender: studiedager og fellesarrangementer 2020 - 2021 
Se for øvrig den enkelte studiegruppes undervisningsplaner og informasjon på læringsplattform for ytterligere 
detaljer gjennom studieåret. 
 
Deltids- og videreutdanningsstudenter følger ikke den ordinære akademiske kalenderen. 

Høstsemesteret 2020 

Uke 37  Fredag 11. september. Høstfest. Ansvarlig er 2. studieår grunnskole- og barnehagelærerutdanningen  

Uke 40 Undervisningsfri 

Uke 43 Lærerstevnet 2020, lokalt på hver skole 22.og 23. oktober 

Uke 50 Semesteravslutning onsdag 16. desember 

Uke 52 Undervisningsfri 

Uke 1 Undervisningsfri 

Vårsemesteret 2021 

Uke 8 Undervisningsfri 

Uke 15 Undervisningsfri 

Uke 16 Undervisningsfri 

Uke 18   Barnehagestevnet 2021, 22 & 23. april 

Uke 24 Siste undervisningsdag i semesteret, fredag 11. juni  
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FORKORTELSER OG KODER I UNDERVISNINGSPLANER, ROMPLANER M.M.: 
Alle studentgrupper og studieprogrammer har egne koder som man vil finne igjen i undervisningsplaner, 
romplaner, i oversikter, på SelfService (min side) og i annen informasjon. Studieprogrammene har egne benevnelser 
og etterfølges gjerne av tall eller tidsomfang, oppstartsår og avslutningsår, for gjeldende kull. Eksempelvis henviser 
koden SP4 i romplanen til 4. studieår på studiet i sosialpedagogikk. Koden BABLU 2020-2023 henviser til 
bachelorgrad (BA), barnehagelærerutdanning (BLU) og kullet som starter opp høsten 2020 og utgår sommeren 
2023. 

Det er også koder for emnegrupper i de forskjellige studieprogrammene. Disse vil man se i emneoversiktene til det 
enkelte studieprogram lenger bak i denne håndboken, og i studieplanen for studieprogrammet. 

Studieprogramkoder 

BLU / BABLU   Barnehagelærerutdanning, heltid 

BLUD / BABLUD Barnehagelærerutdanning, deltid 

LU / BALU   Lærerutdanning 

SP / BASP   Sosialpedagogikk 

V- En V foran en bokstavrekke viser til videreutdanning/enkeltemner fra 
lærerutdanningen, påfølgende bokstaver viser gjerne til emne eller emnegruppe. 
Mer informasjon om emnekoder og emnegrupper finnes under det enkelte 
studieprogram i denne håndboken. 

 

Ansatte ved høyskolens studier på bachelornivå 

AMS Anne-Mette Stabel 

BE Bente Edlund 

DagN Dag Øystein Nome 

ET Eli Tronsmo 

EFK  Ellen Fjeld Køttker 

EL  Even Lynne 

FB  Frode Barkved 

NH  Nanina Hayes 

GS  Grethe Solbakk 

HH  Henrik Holm 

HenrikT  Henrik Thaulow 

ITNS  Ingvild Thurman-Nielsen Skeie 

IR  Ingrid Reistad 

VS  Vilde Stabel 

JS  Jenny Steinnes 

JW  Josefin Winther 

LindaJ  Linda Jolly 

LLÅ  Lise Lotte Ågedal 

ML  Markus Lindholm 

MS  Morten Stene 

MT  Marianne Tellmann 

MWG  Marius Wahl Gran 

NH  Nanina Hayes 

OL  Odd Lindbråten 

RKØ  Renate Krämer Østergaard  

SH  Sidsel Hovland 

VG  Venta Gaarder 

WolfgangK Wolfgang Køttker 
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Digitale verktøy- Læringsplattformen og Selfservice 
 
Steinerhøyskolen benytter seg av to digitale plattformer i arbeid og kommunikasjon med sine studenter.  
 
Selfservice viser din personlige profil i høyskolens studentdatabase. Dette er den informasjonen du la inn i 
søknaden. Du finner din utdanningsplan som du skal godkjenne, emner (gjennomføringer) du er oppmeldt til, 
studentnummer og karakterer på emner og eksamener. Her ajourfører du også adresse, e-post og telefonnummer 
slik at høyskolen til enhver tid har korrekt kontaktinformasjon på deg. Her finner du også en rekke lover, forskrifter 
og retningslinjer som regulerer dine plikter og rettigheter som student ved høyskolen. Det er din plikt å sette deg 
inn i de lover og regler som gjelder for deg, og du er ansvarlig for å skaffe deg nødvendig informasjon og sørge for å 
følge gjeldende retningslinjer. Ved endringer har du selv ansvar for å oppdatere disse opplysningene i selfservice. 

For å logge på de digitale plattformene bruker du brukernavnet som ble tilsendt på mail etter at du takket ja til 
studieplassen. Du benytter samme brukernavn og passord begge steder. Passordet er identisk med det du valgte da 
du fylte inn søknaden. Dersom du har glemt dette, benytt funksjonen for ”glemt passord” på innloggingssiden for 
SelfService. Dersom du skal endre passord, og ønsker samme passord begge steder, må du gjøre dette begge 
steder. 

Påloggingsopplysningene er personlige og må holdes strengt hemmelig overfor andre. Dette er nødvendig både for 
å beskytte ditt personlige område for uvedkommendes innsyn, men også for å holde høyskolens IKT-ressurser fri 
for innbrudd og ødeleggelser. 

For pålogging til SelfService og læringsplattformen – gå til vår nettside: www.steinerhoyskolen.no – du finner 
portalene til høyre i den øvre sorte linjalen.  

Læringsplattformen Canvas som læring- og kommunikasjonsplattform mellom studenter 
og lærere. 
Din e-post adresse er ditt brukernavn. Passordet kreeres ved å aktivere «Glemt passord». 
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Når du logger på Canvas kommer du til et Dashbord som viser de emner du har i semesteret. På høyre side av 
skjermen finner du også arbeidskrav og oppgaver som skal leveres - To Do. 
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Med et bredt spekter av tjenester bidrar SiO til et bedre studentliv. SiO ønsker å bidra til at du kan: 

Bo godt og rimelig 
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Selfservice viser din personlige profil i høyskolens studentdatabase. Dette er den informasjonen du la inn i 
søknaden. Du finner din utdanningsplan som du skal godkjenne, emner (gjennomføringer) du er oppmeldt til, 
studentnummer og karakterer på emner og eksamener. Her ajourfører du også adresse, e-post og telefonnummer 
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Spise sunt og godt 

Kroppen trenger energi! Hos SiO Mat og Drikke får du sunn, godt og rimelig hverdagsmat. De har også kafeer, 
kaffebarer og restauranter med litt ekstra. Husk at du med middagsabonnement og kaffeavtale sparer penger. 

Ha et stimulerende sosialt liv 

SiO Foreninger gir råd, veiledning og kurs i forbindelse med oppstart, registrering og drift av en studentforening. 

Ha et komplett helsetilbud 

Velg SiO Helse som fastlege i studietiden og få tilbakebetalt dine helseutgifter over 350 kroner. SiO Helse har blant 
annet leger, psykologer og tannleger som kjenner spesielt godt til studentrelaterte utfordringer.  

Snakke om vanskelige ting 

Kontakt SiO Rådgivning hvis du trenger noe å snakke med om personlige, sosiale eller økonomiske problemer. 
Deres profesjonelle rådgivere tilbyr også ulike grupper og kurs. Tilbudene er gratis og det er kort ventetid 

Få enkel tilgang til pensumlitteratur 

Akademika er studentenes egen fagbokhandel. Med utsalg på hele ni steder i Oslo, kan de raskt og enkelt hjelpe 
deg med pensum- og faglitteratur.  

Være student med barn 

SiO Barnehage har 11 barnehager for barn i alderen 8 måneder til 6 år. De er blant landets beste barnehager, og 
med erfaring, entusiasme og kunnskap skaper de et godt sted å være for barnet ditt mens du studerer. 

Les mer om SiOs tjenester på www.sio.no 

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) 
Velferdstinget er en interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for de ca. 60 000 studenter tilknyttet 
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er til sammen 24 læresteder som er tilknyttet SiO. VT er det 
styrende og lovgivende organet ovenfor samskipnaden. Gjennom Velferdstinget har studentene mye makt over 
sine egne velferdstilbud. 

Eksempler på Velferdstilbud er: Studentboliger, studentkafeene, treningstilbud, barnehageplasser etc. 

Velferdstinget har et arbeidsutvalg (forkortet VT-AU). Arbeidsutvalget skal følge opp Velferdstingets vedtak ved å 
bygge organisasjonen og få gjennomslag for vår politikk. For henvendelser og spørsmål; gå inn på 
www.studentvelferd.no. 
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PRAKTISK INFORMASJON 
Siden 1994 har Steinerhøyskolen holdt til i Professor Dahls gate 30, ofte omtalt som Berle. Huset, som er fra 1896, 
eies i dag av en stiftelse, Berle Antroposofiske arbeidssenter (BAA), som også står for vedlikehold og oppgradering 
av bygningen, i samarbeid med høyskolen. Steinerhøyskolen er hovedleietaker av bygningen, men en rekke 
arrangementer, kurs, foredrag og møter arrangeres på huset av andre organisasjoner, lag og leietakere. Gamle 
Berle skole huser i dag ca. 200 mennesker som har sitt daglige virke her. 

Daglig bruk og aktivitet på huset gjennom året forutsetter at oppgradering av lokaler må legges til ferietid, men 
vedlikehold og forbedring av lokalene er et kontinuerlig prosjekt med høy prioritet som høyskolen gjør i tett 
samarbeid med BAA. De siste par årene har det pågått et omfattende arbeid med oppgradering av bygningsmassen 
på den gamle og ærverdige skolebygningen. 

Høyskolens er åpen på hverdager fra kl. 08.00 – 16.30. I tidsrommene kl. 05.30 - 08.00 og kl. 16.30 - 22.00 må en ha 
kode for å komme inn. Studenter informeres om kode ved studiestart. Fra kl. 22.00 - 05.30 er bygningen stengt. 

Bibliotek – faglitteratur – datamaskiner 
 

Høyskolens bibliotek ligger i 2. etasje, oppgang A. Biblioteket har ikke en ansatt bibliotekar på full tid, men ansvarlig 
bibliotekar er tilgjengelig på etterspørsel. Bibliotekets bruk er basert på gjensidig tillit, det er avgjørende at alle 
brukere føler seg ansvarlig og leverer tilbake lånt litteratur. Biblioteket er lite, men har et bredt utvalg av 
steinerpedagogisk og antroposofisk litteratur. All pensumlitteratur forsøkes å være tilgjengelig. Annen pedagogisk 
og sosialfaglig litteratur tilknyttet ulike undervisningsfag ved høyskolen er godt representert. Det finnes i tillegg et 
variert utvalg kunstbøker og kunstfaglige bøker ved høyskolen. Lånetiden ved høyskolens bibliotek er en måned, 
men kan etter avtale - forlenges. Ved å installere en app på smarttelefonen får alle studenter tilgang til en personlig 
konto der de enkelt kan søke og låne med seg bøker og holde oversikt over lånte materialer. Etter semesterstart får 
studentene en personlig pinkode til bruk i appen.  

Biblioteket er forøvrig et stillerom forbeholdt individuelt arbeid og studier. 
 
For øvrig oppfordres studenter til å benytte seg av andre offentlige bibliotek for nødvendig litteratur. 

På høyskolens nettsider er det under studentsidene samlet et utvalg nettsteder hvor man kan søke opp litteratur i 
form av bøker, forskningsartikler og annet relevant kildemateriale. En liste over gode søkemotorer for tilgang til 
gratis forskningslitteratur (hovedsakelig engelskspråklig) er også tilgjengelig der.  

Utover høyskolens eget bibliotek er Antropos forlag og bokhandel (www.antropos.no) et sentralt sted for utgivelse 
og formidling av antroposofisk litteratur i Norge. Studenter ved høyskolen får 10 % rabatt på bøker og pedagogisk 
materiale hos Antropos, som ligger i gangavstand til høyskolen. 

Biblioteket fungerer også som datarom med et antall stasjonære datamaskiner til bruk for høyskolens studenter, 
utstyrt med internettilgang og oppdatert programvare for presentasjoner, tekstbehandling, utskrifter etc. I 
forlengelsen av kantinen er det også et rom med tilgang til datamaskiner, kopimaskin og printer. Studentene kan 
også koble egne PC-er til det trådløse nettverket. 

Kantine 
Høyskolen har en kantineordning som er åpen alle undervisningsdager innenfor tidsrommet kl. 11.30 til kl. 12.30. 
Økologisk mat selges til studentvennlige priser. Alle som benytter kantinen bes om å bidra til felles trivsel ved å 
sette glass/kopper/tallerkener og bestikk til vask på henvist plass, sortere og kaste søppel og rydde stoler og bord 
etter seg. 

Vask og renhold 
Det daglige renholdet i fellesområder som kantine, trappeganger og toaletter gjøres av rengjøringspersonale. 
Utover dette har studentgruppene selv ansvar for å holde orden i undervisningsrom og fellesarealer. 

En gang i året arrangeres det dugnad på høyskolen ved studenter og medarbeidere. Da rengjøres huset fra loft til 
kjeller; vinduer vaskes, uteplassen stelles og småreparasjoner utføres. Gjennom dugnadsarbeidet tar vi vare på våre 
lokaler og bidrar til å skape trivsel. 
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Administrasjon 
Administrasjonens åpningstider står oppslått på døren. For lengre samtaler er det lurt å avtale møtetid på forhånd. 

I administrasjonen får du blant annet hjelp med: 

• Studentkort (ved tap av studentkort koster det NOK 50 for et nytt) 
• Semestermerker fra studentsamskipnaden (SiO) 
• Bekreftelser og dokumentasjon 
• Fravær- og studiepoengoversikt 
• Henvendelser og spørsmål knyttet til Lånekassen 
• Permisjonssøknad og andre søknadshenvendelser 
• Endring av utdanningsplan og/eller studentstatus 
• Betalingsavtaler 
• Kode til ytterdør, bibliotek og kopieringsmaskin/printer 
• Nettverksnavn og passord til trådløst nettverk 
• Annen nødvendig bruker- og påloggingsinformasjon 
E-posthenvendelser til studieadministrasjonen sendes til adm@steinerhoyskolen.no, telefon 22 54 05 90 

Rutiner ved brann og evakuering 
Det er installert automatiske brannvarslingsanlegg i undervisningsbygningen. Når brannalarmen utløses går det 
automatisk melding til Briskeby Brannstasjon. Brannøvelser gjennomføres jevnlig. 
Røyking er ikke tillatt i høyskolens lokaler og skal kun finne sted der det er brannsikre beholdere på utearealet.  
 
Enhver som oppholder seg i høyskolens lokaler plikter å orientere seg om: 
• Nødutganger og rømningsveier 
• Plassering av slukningsapparat og brannslanger 
• Plassering av brannmeldere, som også kan utløses manuelt 
• Branninstruks osv. 
 
Ved brann eller brannsituasjon må du handle raskt, riktig og rolig – dvs.: 
• Varsle de som er rundt deg 
• Brann skal om mulig slukkes med tilstedeværende midler 
• Lukke alle dører og vinduer for å hindre spredning av brann og røyk  
• Heis skal ikke benyttes ved utløst brannalarm 
• Forlate huset raskeste utvei, utgang A eller B 
• Samlingsplass er på andre siden av Industrigaten, slik at man ikke er til hinder for brannvesen 
• Orientere brannvesen om situasjonen når de ankommer og gi beskjed dersom noen ikke har kommet seg ut av   
   bygningen 
• Alle blir på anvist plass til brannvesen eller brannvernkoordinator ved høyskolen, gir beskjed om noe annet 
• Brannalarm kan kun kobles ut av brannvesen eller brannvernkoordinator 
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OPPGAVESKRIVING OG FORMELLE REGLER  
Gjelder alle skriftlige oppgaver av faglig karakter ved høyskolen dersom ikke annet er oppgitt: 

• Format: A4-ark, skrifttype Times New Roman, 12 pkt. linjeavstand 1,5 og marger på 2,5 cm  
• Oppgaven skal utstyres med en forside påført navn, dato, studium, studieår og oppgavetittel 
• Dokumentet skal ha sidenummer og struktureres i kapitler og underkapitler med tilhørende overskrifter  
• Litteraturliste og kildehenvisninger skal føres i APA6th. Mer info finner du på http://www.kildekompasset.no 

eller  http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/  
• Bachelor- og semesteroppgaver skal alltid ha med innholdsfortegnelse 

 

Generelt om oppgaveskriving, kilder og kildebruk 
Studentene får et variert utvalg av skriftlige oppgaver i løpet av studiet. De vanligste oppgavetypene er litteratur-
baserte oppgaver, observasjonsrapporter og refleksjonsnotater, eller kombinasjoner av disse. En utdypende 
gjennomgang av retningslinjer og metode for oppgaveskriving vil bli gitt i egne forelesninger og i forbindelse med 
innføring og tilbakemelding på oppgaver. Her følger noen grunnregler som skal følges: 

Når man gjengir og bruker kunnskap man har hentet fra andre, skal kilden alltid oppgis. En del av arbeidet i 
forbindelse med oppgaveskriving kan derfor handle om å oppspore og dokumentere kildene til den kunnskapen 
som finnes om fagfeltet. 

Ulike typer av skriftlige kilder kan være aktuelle å bruke når man skriver om steinerpedagogikk, eksempelvis: 
Steiners originaltekster, steinerpedagogisk sekundærlitteratur, ulik akademisk litteratur og andre typer fagtekster, 
både bøker og artikler, læreplaner, offentlige dokumenter, nettsider, debattinnlegg osv. Forelesningsnotater godtas 
i regelen ikke som kilde. Ulike typer av kilder har imidlertid ulik faglig status, og må behandles deretter. Det vil si at 
den offisielle Lokal rammeplan for steinerbarnehagene kan tillegges større autoritet som en generell 
steinerpedagogisk kilde, enn nettsidene til en enkelt steinerbarnehage. 

Bruk og henvisning til andres faglige arbeider skjer vanligvis gjennom referanser. Her brukes i regelen forfatter og 
utgivelsesår som referanse. I teksten må overgangen mellom referanser til andres arbeid og egne betraktninger 
tydeliggjøres gjennom ulike språklige virkemidler, slik at leseren til enhver tid vet hvem det er som fører ordet.  

Egne praksiserfaringer vil kunne omtales som en del av oppgavens empiri. Det er viktig at teksten skiller tydelig 
mellom refererte kilder og egne empiriske undersøkelser og observasjoner. I drøftingsdelen i den enkelte oppgave 
får studenten anledning til å øve og vise evne til faglig refleksjon og dømmekraft.  

Direkte sitater skal brukes med måte der man vil fremheve og drøfte et særlig poeng hos en forfatter, og må ikke 
erstatte egen tekst. Sitater skal gjengis med forfatter, utgivelsesår og sidetall. 

Korte sitater, dvs. inntil 40 ord tas inn i teksten og settes i anførselstegn. Eksempel: I sin læreplan for Steinerskolen 
peker Svein Bøhn på at undervisningen ikke handler om ”å fylle en kanne, men å tenne en ild” (Bøhn, 1997, s. 12). 

Lengre sitat over 40 ord skilles ut i egne avsnitt uten anførselstegn, men rykkes inn på arket og skrives med enkel 
linjeavstand. Eksempel: 

Hva er så den bærende idé i Steinerpedagogikken? Helt formelaktig måtte det være troen på det enkelte menneskes 
uendelige muligheter. Barnet bærer et løfte med seg om å lære, bli mer menneske, realisere noe individuelt og stort, 
kort sagt bli skapende (Bøhn, 1997, s. 12).  

All referanseføring skal følge APA6th: http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx 

 

Om å omgås andres tekster 

Alle tekster skal omgås med aktsomhet. En tekst, også akademiske og vitenskapelige publikasjoner, vil alltid 
representere et særlig perspektiv i forhold til en sak. Likevel må noen tekster tillegges større autoritet enn andre, 
slik at pålitelighet og gyldighet må vurderes i det enkelte tilfelle. I en steinerpedagogisk utdanning vil omgangen 
med Rudolf Steiners verker by på en særlig utfordring, ettersom hans bøker og foredrag inneholder tanker og 
fremstillinger basert på hans særegne erkjennelsesevner. Utsagn hentet fra Steiners verk skal drøftes og belyses på 
lik linje med bidrag fra andre forfattere. 
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Gjenbruk av oppgaver / Plagiat 

Det vil si at man framstiller andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var ens egne. Dette er 
brudd på både på ”Lov om opphavsrett til åndsverk mv.” og ”Lov om universiteter og høgskoler” og regnes som 
fusk.  Plagiat er å ettergjøre andres verk på en utilbørlig måte og utgi dette som sitt eget. Høyskolens forskrifter sier 
dette: 

§ 38. Fusk 
(1) Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende eksamensformer kan være 
kopiering eller avskrivning av litteratur uten henvisninger. Det gjelder også dersom besvarelsen er preget av 
manglende selvstendighet i arbeidet, for eksempel fordi besvarelsen er svært lik en annen/andre besvarelser, eller 
fordi den åpenbart er utført av andre enn studenten. 
(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler 
og behandles av høyskolens klagenemnd, jf. § 4-7 og § 4-8. Styret kan fastsette retningslinjer for behandling av 
fusk/forsøk på fusk. 

 

Litteraturliste og referanser 
Steinerhøyskolen bruker APA 6th som retningslinjer for all akademisk skriving. På www.kildekompasset.no finner 
du grundigere informasjon om korrekt referansebruk og oppsett av litteraturliste.  

Her følger kun noen eksempler på de viktigste retningslinjene for bruk av APA 6th. 

Litteraturlisten føres alfabetisk med forfatternes etternavn først. Dokumenter, artikler og verk uten kjent forfatter 
føres alfabetisk med tittel som åpningsord. Eks: Pedagogisk plan for steinerbarnehagene under P. Om en forfatter 
har flere utgivelser samme år, differensieres de slik: Berg 2009a, Berg 2009b. Der årstall for utgivelse ikke er 
oppgitt, skriver man (u.å.). 

Bøker med en eller flere forfattere eller redaktører 

Bråten, S. (2007). Dialogens speil i barnets og språkets utvikling. Oslo: Abstrakt forlag. I teksten: (Bråten, 2007).  

Eller når man referer til flere forfattere i samme avsnitt: (Bråten, 2007; Høigård, 2006) 

Om det er tre eller flere forfattere som sammen har skrevet eller redigert boken eller artikkelen, føres alle opp i 
litteraturlisten og ved første gangs henvisning i teksten: (Asmervik, S., Ogden, T., & Rygvold, A.-L., 2001). Andre 
gang og videre i teksten: (Asmervik et al., 2001). 

 

Artikkel i samleverk eller artikkelsamling  

Mange fagbøker er artikkelsamlinger, det vil si at kapitlene har ulike forfattere. I slike tilfeller er det artikkelforfatter 
man skal henvise til, ikke redaktør. Dette gjelder også i litteraturlisten.  

Holm, M. (2008). Matematikkvansker og opplæring. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk. (s. 156-
174). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. I teksten: (Holm, 2008) 

I tillegg bør artikkelsamlingen føres opp i litteraturlisten separat: 

Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2005). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I teksten: (Befring & 
Tangen, 2005) 

 

Artikkel i tidsskrift 

Keller, G. (2007). Avsporing i livssynsdebatten. I Steinerskolen, 2007(4), 49 – 51. I teksten: (Keller, 2007) 

Avisartikkel 

Härstrøm, K. & Kilander, R. (2008, 19.2). Steinerskolen i utvikling, VG, s. 39. I teksten: (Härstrøm & Kilander, 2008) 

Annenhåndssitering (sekundærkilde) 

Et utsagn fra forfatter A, hentet fra en bok av forfatter B. 

Vi siterer noe av Rudolf Steiner som vi har funnet i en bok av Hanne Weisser: 
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Det er et av de viktigste bud i pedagogikken at vi alltid først engasjerer hele mennesket, først får hele mennesket til å ta fatt. Det 
spesielle og ensidige må alltid komme til slutt (Steiner, sitert i Weisser, 1999, s. 53). 

Det er Weissers bok, det vil si den boken man har i hånden, som føres opp i litteraturlisten, ikke boken Steiners 
uttalelse opprinnelig her hentet fra. Det skal altså ikke føres opp årstall eller sidetall for sekundærkilden. 

Elektronisk artikkel 

Der man finner en forfatter, tittel og årstall på en artikkel som ligger på nettet, føres den opp på litteraturlisten på 
vanlig vis, men adressen den her hentet fra skal oppgis. 

Mathisen, A. (2016). Identitet og resonans – å tenke sammen og å tenke selv. Steinerskolen, 2016(1). Hentet fra 
http://www.arvema.com. I teksten: (Mathisen, 2016) 

Om det dreier seg om henvisning til en nettside der forfatter ikke er oppgitt, viser man direkte til nettsiden. 
Eksempelvis: Hentet fra Dysleksiforbundet (www.dysleksiforbundet.no). 

Mangelfull kildehenvisning i skriftlige arbeider 

Det skal gis korrekte kildehenvisninger både ved bruk av sitater og ved henvisninger til andres arbeid, slik det er 
gjort rede for ovenfor. Hvis du leverer et skriftlig arbeid som helt eller delvis mangler de nødvendige henvisninger 
til slike kilder, kan resultatet bli at du gjør deg skyldig i å levere et plagiat.  

 

FoU-OPPGAVE – grunnskolelærerutdanningen 
FoU-oppgaven er en selvstendig litteraturbasert skriftlig oppgave der kandidatene skal formulere og besvare en 
faglig godt begrunnet problemstilling. FoU-oppgaven er lagt til faget pedagogikk og elevkunnskap og skal ha 
relevans for lærerprofesjonen. Tematisk skal FoU-oppgaven forankres i studentenes undervisningsfag de tre første 
årene og/eller faget pedagogikk og elevkunnskap. Temaet skal ha tilknytning til steinerpedagogikk. 
FoU-oppgaven skal gi studentene mulighet til å dokumentere innsikt i et faglig problem som er relevant for 
lærerarbeid i grunnskolen. Oppgaveskrivingen er en problemløsningsprosess der studentene skal samle og 
systematisere relevant faglitteratur og eventuelt bruke erfaringsmateriale/empiri for å kaste lys over den valgte 
problemstillingen. FoU-oppgaven skal gi studentene erfaring med å søke og anvende litteratur både fra pensum og 
annen aktuell faglitteratur. Oppgavens problemstilling, slutninger og synspunkter skal være faglig underbygget og 
dokumentert. Retningslinjer for akademisk skriving skal følges, og oppgaven skal reflektere kunnskap også i 
forskningsmetodikk og forskningsetikk. 
 
FoU-oppgaven er et selvstendig og individuelt arbeid. Framstillingen skal være i samsvar med regler og 
retningslinjer for akademisk skriving. Studenten får oppnevnt en veileder ved Steinerhøyskolen.  
Ferdig bestått oppgave gir 15 studiepoeng, teksten skal være på mellom 10.000 og 12.000 ord.   

 

BACHELOROPPGAVE – barnehagelærer- og sosialpedagogikkutdanningen 
I avgangsåret ved en bachelorgradsutdanning skal studenten skrive en bacheloroppgave over et selvvalgt tema. Det 
valgte temaet skal ha en tilknytning til steinerpedagogikk og besvarelsen skal vise fortrolighet med antroposofiske 
ideer. Høyskolen arrangerer skrivekurs for avgangsstudentene i høstsemesteret. Her får man hjelp til å definere sin 
problemstilling og starte skrivearbeidet. Om våren holdes et oppfølgingskurs med stor grad av kollokvievirksomhet 
der man utvikler og gir hverandre respons på tekster som skal inngå i bacheloroppgaven. 

I løpet av arbeidet med bacheloroppgaven gis det også individuell veiledning innenfor fastsatte rammer. Deltagelse 
på skrivekurs, innleveringer og presentasjoner samt veiledning er obligatorisk og en forutsetning for innlevering og 
sensurering av bacheloroppgavene. 

Barnehagelærerutdanningens deltidsstudenter får hjelp til å komme i gang med bacheloroppgaven i vårsemesteret, 
i hhv 3 og 4.studieår. Deltidsstudentene deltar deretter i skrivekursene som holdes høst- og vårsemesteret i 
avgangsåret. 

Bacheloroppgaven leveres skriftlig og den skal også presenteres muntlig. Nærmere informasjon og frister blir gitt 
ved oppstart av skrivekurs for gjeldende studie.  

Noen generelle råd for FoU-/bacheloroppgaven 
• Oppgaven må være klart definert og begrenset til et overkommelig område.  
• Oppgavens problemstilling eller tema skal godkjennes av høyskolen. 
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Gjenbruk av oppgaver / Plagiat 

Det vil si at man framstiller andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var ens egne. Dette er 
brudd på både på ”Lov om opphavsrett til åndsverk mv.” og ”Lov om universiteter og høgskoler” og regnes som 
fusk.  Plagiat er å ettergjøre andres verk på en utilbørlig måte og utgi dette som sitt eget. Høyskolens forskrifter sier 
dette: 

§ 38. Fusk 
(1) Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende eksamensformer kan være 
kopiering eller avskrivning av litteratur uten henvisninger. Det gjelder også dersom besvarelsen er preget av 
manglende selvstendighet i arbeidet, for eksempel fordi besvarelsen er svært lik en annen/andre besvarelser, eller 
fordi den åpenbart er utført av andre enn studenten. 
(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler 
og behandles av høyskolens klagenemnd, jf. § 4-7 og § 4-8. Styret kan fastsette retningslinjer for behandling av 
fusk/forsøk på fusk. 

 

Litteraturliste og referanser 
Steinerhøyskolen bruker APA 6th som retningslinjer for all akademisk skriving. På www.kildekompasset.no finner 
du grundigere informasjon om korrekt referansebruk og oppsett av litteraturliste.  

Her følger kun noen eksempler på de viktigste retningslinjene for bruk av APA 6th. 

Litteraturlisten føres alfabetisk med forfatternes etternavn først. Dokumenter, artikler og verk uten kjent forfatter 
føres alfabetisk med tittel som åpningsord. Eks: Pedagogisk plan for steinerbarnehagene under P. Om en forfatter 
har flere utgivelser samme år, differensieres de slik: Berg 2009a, Berg 2009b. Der årstall for utgivelse ikke er 
oppgitt, skriver man (u.å.). 

Bøker med en eller flere forfattere eller redaktører 

Bråten, S. (2007). Dialogens speil i barnets og språkets utvikling. Oslo: Abstrakt forlag. I teksten: (Bråten, 2007).  

Eller når man referer til flere forfattere i samme avsnitt: (Bråten, 2007; Høigård, 2006) 

Om det er tre eller flere forfattere som sammen har skrevet eller redigert boken eller artikkelen, føres alle opp i 
litteraturlisten og ved første gangs henvisning i teksten: (Asmervik, S., Ogden, T., & Rygvold, A.-L., 2001). Andre 
gang og videre i teksten: (Asmervik et al., 2001). 

 

Artikkel i samleverk eller artikkelsamling  

Mange fagbøker er artikkelsamlinger, det vil si at kapitlene har ulike forfattere. I slike tilfeller er det artikkelforfatter 
man skal henvise til, ikke redaktør. Dette gjelder også i litteraturlisten.  

Holm, M. (2008). Matematikkvansker og opplæring. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk. (s. 156-
174). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. I teksten: (Holm, 2008) 

I tillegg bør artikkelsamlingen føres opp i litteraturlisten separat: 

Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2005). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. I teksten: (Befring & 
Tangen, 2005) 

 

Artikkel i tidsskrift 

Keller, G. (2007). Avsporing i livssynsdebatten. I Steinerskolen, 2007(4), 49 – 51. I teksten: (Keller, 2007) 

Avisartikkel 

Härstrøm, K. & Kilander, R. (2008, 19.2). Steinerskolen i utvikling, VG, s. 39. I teksten: (Härstrøm & Kilander, 2008) 

Annenhåndssitering (sekundærkilde) 

Et utsagn fra forfatter A, hentet fra en bok av forfatter B. 

Vi siterer noe av Rudolf Steiner som vi har funnet i en bok av Hanne Weisser: 
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• Oppgaven skal ta utgangspunkt i en faglig relevant problemstilling og vise fordypning og innsikt. 
• Før valg av tema fastsettes, må det undersøkes om det finnes tilgjengelige kilder. For å komplettere skriftlige 

kilder, kan det i noen tilfeller være aktuelt å hente inn data i form av intervjuer med fagpersoner, eller benytte 
observasjon. 

• Studenter kan søke om å få skrive/presentere bacheloroppgaven på dansk eller svensk. 
• Studenten gir en muntlig presentasjon av oppgaven for lærere og medstudenter. Denne skal gjengi oppgavens 

sentrale innhold og være egnet til å vekke interesse og forståelse for tema hos tilhørerne. Presentasjonen vil 
inngå i vurderingen av oppgaven. 

Krav til utforming av FoU-/bacheloroppgaven 
• Oppgavens lengde skal være på mellom 10 000 og 12 000 ord, eksklusiv forord, innholdsfortegnelse, 

litteraturliste, illustrasjoner og eventuelle vedlegg og ellers følge regler for oppgaveskriving og APA6th. 
• Det legges vekt på at oppgaven er oversiktlig, klart strukturert og gir korrekte kildehenvisninger både ved bruk 

av sitater og ved henvisninger til andres arbeid.  
• Forsiden skal angi tittel og eventuelle undertitler, studentens navn, høyskolens navn, utdanning og årstall og 

antall ord. 
• Innholdsfortegnelsen skal gi oversikt over oppgaven med over- og underkapitler og sideantall. 
• Litteraturlisten skal gi en oversikt over brukt litteratur og andre typer kilder oppført etter APA6th.  

Besvarelsen/oppgaven skal omfatte følgende 
• Innledning som gir en presentasjon av oppgavens tema og problemstilling med et kort omriss av emnet og 

oppgavens fokus og avgrensing. Til dette hører også en faglig begrunnelse for hvorfor nettopp dette emnet er 
faglig relevant og aktuelt og trenger å belyses.   

• Hvilke kilder og fremgangsmåter som har vært brukt for å besvare problemstillingen? Her gjøres rede for 
sentral litteratur og eventuelle alternative kilder som intervju og observasjon. 

• En redegjørelse for hvordan man konkret vil besvare problemstillingen (metode). Her gis en kort orientering 
om oppbygningen og fremdriften i selve besvarelsen, hvordan oppgaven er disponert.  

• Hoveddel som består av presentasjon  av teori og drøfting, inndelt i kapitler og underkapitler. 
• Avslutning og konklusjon som er en oppsummering av oppgavens innhold og løpende refleksjoner, samt en 

avsluttende drøfting med utgangspunkt i oppgavens problemstilling. Eventuelle personlige refleksjoner og 
fremtidsperspektiver basert på den innsikt som har kommet frem gjennom arbeidet. 

Praktiske forhold ifm FoU-/bacheloroppgaven  
• Bachelor/FoU-oppgaven skal leveres på læringsplattformen Canvas i word-format (ikke som pdf). I tillegg skal 

ett innbundet eksemplar av oppgaven leveres personlig til høyskolens studieadministrasjon senest den dag 
oppgaven skal presenteres muntlig overfor medstudenter, lærere og ekstern sensor. Oppgaven kan skrives på 
norsk, dansk eller svensk. Ved innlevering underskriver studenten en egenerklæring for eventuell tillatelse til 
publisering av oppgaven på høyskolens nettside og databaser som høyskolen samarbeider med. 

Vurdering/sensur 

• Bacheloroppgaven vurderes av ekstern og intern sensor. Vurderingsuttrykket ved bachelor/FoU-
oppgavenoppgaven er en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Nærmere 
spesifisering av vurderingskriteriene vil bli gitt og er tilgjengelig på høyskolens nettsider.  

• Hvis oppgaven ikke er bestått, kan studenten levere ny oppgave til angitte frister. Hvis studenten ikke leverer 
oppgaven til fastlagt tid, eller ved ikke bestått oppgave, gjelder reglene som er gjengitt i Steinerhøyskolens 
forskrifter som kan finnes på nettsiden www.lovdata.no. 

• Ved klage på sensur er det ikke behov for en ny muntlig presentasjon. 

Begrunnelse 

Som student har du ifølge Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 rett til å få en begrunnelse for den karakteren du 
har fått på eksamen. Krav må fremsettes skriftlig til høyskolen og må være studieadministrasjonen i hende innen en 
– 1 –  uker etter at man har fått meddelt sensur. Begrunnelsen gis senest en uke etter mottatt søknad i form av en 
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skriftlig tilbakemelding fra ekstern sensor. Eksamensansvarlig kan også rådføres før man sender inn eventuell klage. 
Det er en forutsetning at man har bedt om begrunnelse, før man kan klage på oppgitt karakter. 

Vi gjør oppmerksom på at du har klageadgang på karakterfastsettelsen, jfr. Forskrift om opptak, studeir og eksamen 
ved Steinerhøyskolen kap. VI, § 19. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt du mottar muntlig begrunnelse. En klage 
skal være skriftlig og begrunnet med utgangspunkt i oppgitt karakter. Klagen skal rettes til studieadministrasjonen 
ved høyskolen. 

 

VURDERINGSORDNING VED STEINERHØYSKOLENS STUDIER 

Nedenfor vises to flytskjema som gir en visuell framstilling av vurderingsordningene som gjelder for studier på 
bachelornivå ved Steinerhøyskolen.  

FLYTSKJEMA for profesjonsrettede bachelorgradene, lærer-, barnehagelærer- og sosialpedagogisk utdanning:  

 

 
 

FLYTSKJEMA for og videreutdanninger av varierende lengde: 
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• Oppgaven skal ta utgangspunkt i en faglig relevant problemstilling og vise fordypning og innsikt. 
• Før valg av tema fastsettes, må det undersøkes om det finnes tilgjengelige kilder. For å komplettere skriftlige 

kilder, kan det i noen tilfeller være aktuelt å hente inn data i form av intervjuer med fagpersoner, eller benytte 
observasjon. 

• Studenter kan søke om å få skrive/presentere bacheloroppgaven på dansk eller svensk. 
• Studenten gir en muntlig presentasjon av oppgaven for lærere og medstudenter. Denne skal gjengi oppgavens 

sentrale innhold og være egnet til å vekke interesse og forståelse for tema hos tilhørerne. Presentasjonen vil 
inngå i vurderingen av oppgaven. 

Krav til utforming av FoU-/bacheloroppgaven 
• Oppgavens lengde skal være på mellom 10 000 og 12 000 ord, eksklusiv forord, innholdsfortegnelse, 

litteraturliste, illustrasjoner og eventuelle vedlegg og ellers følge regler for oppgaveskriving og APA6th. 
• Det legges vekt på at oppgaven er oversiktlig, klart strukturert og gir korrekte kildehenvisninger både ved bruk 

av sitater og ved henvisninger til andres arbeid.  
• Forsiden skal angi tittel og eventuelle undertitler, studentens navn, høyskolens navn, utdanning og årstall og 

antall ord. 
• Innholdsfortegnelsen skal gi oversikt over oppgaven med over- og underkapitler og sideantall. 
• Litteraturlisten skal gi en oversikt over brukt litteratur og andre typer kilder oppført etter APA6th.  

Besvarelsen/oppgaven skal omfatte følgende 
• Innledning som gir en presentasjon av oppgavens tema og problemstilling med et kort omriss av emnet og 

oppgavens fokus og avgrensing. Til dette hører også en faglig begrunnelse for hvorfor nettopp dette emnet er 
faglig relevant og aktuelt og trenger å belyses.   

• Hvilke kilder og fremgangsmåter som har vært brukt for å besvare problemstillingen? Her gjøres rede for 
sentral litteratur og eventuelle alternative kilder som intervju og observasjon. 

• En redegjørelse for hvordan man konkret vil besvare problemstillingen (metode). Her gis en kort orientering 
om oppbygningen og fremdriften i selve besvarelsen, hvordan oppgaven er disponert.  

• Hoveddel som består av presentasjon  av teori og drøfting, inndelt i kapitler og underkapitler. 
• Avslutning og konklusjon som er en oppsummering av oppgavens innhold og løpende refleksjoner, samt en 

avsluttende drøfting med utgangspunkt i oppgavens problemstilling. Eventuelle personlige refleksjoner og 
fremtidsperspektiver basert på den innsikt som har kommet frem gjennom arbeidet. 

Praktiske forhold ifm FoU-/bacheloroppgaven  
• Bachelor/FoU-oppgaven skal leveres på læringsplattformen Canvas i word-format (ikke som pdf). I tillegg skal 

ett innbundet eksemplar av oppgaven leveres personlig til høyskolens studieadministrasjon senest den dag 
oppgaven skal presenteres muntlig overfor medstudenter, lærere og ekstern sensor. Oppgaven kan skrives på 
norsk, dansk eller svensk. Ved innlevering underskriver studenten en egenerklæring for eventuell tillatelse til 
publisering av oppgaven på høyskolens nettside og databaser som høyskolen samarbeider med. 

Vurdering/sensur 

• Bacheloroppgaven vurderes av ekstern og intern sensor. Vurderingsuttrykket ved bachelor/FoU-
oppgavenoppgaven er en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Nærmere 
spesifisering av vurderingskriteriene vil bli gitt og er tilgjengelig på høyskolens nettsider.  

• Hvis oppgaven ikke er bestått, kan studenten levere ny oppgave til angitte frister. Hvis studenten ikke leverer 
oppgaven til fastlagt tid, eller ved ikke bestått oppgave, gjelder reglene som er gjengitt i Steinerhøyskolens 
forskrifter som kan finnes på nettsiden www.lovdata.no. 

• Ved klage på sensur er det ikke behov for en ny muntlig presentasjon. 

Begrunnelse 

Som student har du ifølge Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 rett til å få en begrunnelse for den karakteren du 
har fått på eksamen. Krav må fremsettes skriftlig til høyskolen og må være studieadministrasjonen i hende innen en 
– 1 –  uker etter at man har fått meddelt sensur. Begrunnelsen gis senest en uke etter mottatt søknad i form av en 
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Frammøte 
Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og praksis tilhørende studiet. Alle oppgaver er obligatoriske; 
skriftlige, muntlige og kunstneriske oppgaver samt portaloppgaver. Det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse 
innenfor den enkelte studiepoenggivende emnegruppe. Fravær føres av ansvarlig lærer, ved opprop eller på annen 
måte. Kommer du for sent til undervisning bør du selv ta ansvar og sjekke at din tilstedeværelse er registrert.  

Studenten må bestå alle emnegrupper og eventuell praksis som inngår i studiet (60/180 stp.) for å få godkjent 
studiet og bli tildelt grad og/eller avgangspapirer (gjelder ikke ved innpassing der egen avtale knyttet til 
gjennomføringer gjøres) slik det framkommer av flytskjema på forrige side. 

20 % fraværsgrense 
Det presiseres at 20 % fravær innenfor hvert poenggivende emne skal romme alle typer fravær: egen sykdom, syke 
barn, en trafikkstreik (av rimelig lengde) osv. Studentene oppfordres også til å følge med på eget fravær slik at 
fraværsgrensen ikke overskrides.  

Eventuelle sykmeldinger leveres studieadministrasjonen, og vil ha en viktig rolle i forbindelse med eventuelt 
gjentak av fag eller praksis ved en individuell utdanningsplan. Vær også oppmerksom på at sykdom også kan gi 
spesielle rettigheter som kunde hos Lånekassen (se www.lanekassen.no). 

En student som har mer enn 20 % fravær fra undervisningen innenfor et emne har ikke bestått og vil ikke få tildelt 
studiepoeng for emnet. En individuell utdanningsplan må da utarbeides og gjennomføres. 

Individuell utdanningsplan 
Ved fravær over 20 % i timeplanlagte læringsaktiviteter innenfor et emne, eller ved begrunnet tvil om en student 
har oppnådd læringsutbyttet for fag eller emner, vil det bli inngått en individuell avtale/utdanningsplan mellom 
Steinerhøyskolen og studenten. Individuell utdanningsplan legger rammene for hvordan studenten kan bestå 
gjeldende poenggivende emne, fortrinnsvis gjennom gjentak av fag og/eller faglige prøver.  

Dersom studenten ikke kan dokumentere fravær ved sykmelding eller lignende, vil det påløpe nye studieavgifter 
etter gitte satser for gjentak. Høyskolen er pliktig å melde studentstatus til Lånekassen og rapporterer både 
beståtte og (stryk) ikke beståtte emner hvert semester. 

Skriftlige oppgaver 
Skriftlige oppgaver er blant de obligatoriske arbeidskravene som ligger til grunn for å bestå emnene i studiet. 
Fagansvarlig lærer har ansvar for at det gis en læringsrettet vurdering/tilbakemelding på de obligatoriske 
arbeidskravene, og de vurderes til Godkjent/Ikke godkjent eller Veiledet, lever på nytt. Ved Veiledet, lever på nytt 
gis en ny mulighet for levering før evnt. Godkjent/Ikke godkjent. Ved Ikke godkjent oppgave, gis studenten inntil to 
muligheter for ny levering. Alle skriftlige oppgaver skal følge de formelle kriterier til oppgaveskriving som du finner i 
denne håndboken, så sant ikke annet er oppgitt. 

Muntlig og kunstnerisk fremstilling 
Studentene gis ulike oppgaver der evnen til muntlig og kunstnerisk fremstilling blir øvet, ofte i form av såkalte 
portaler. Disse oppgavene kan være av pedagogisk, faglig eller kunstnerisk art. Oppgavene blir gitt både individuelt 
og i gruppe. Muntlige og kunstneriske oppgaver er på lik linje med de skriftlige deler av de obligatoriske 
arbeidskravene og skal gjennomføres/leveres for å bestå emnet. Dersom en oppgave ikke har en tilfredsstillende 
innholdsmessig eller formmessig kvalitet i forhold til de angitte målene, gis studenten anledning til å utføre/levere 
forbedret oppgave. 

Levering og utførelse av oppgaver til fastsatte frister 

Tilfredsstillende utførelse av oppgaver er del av grunnlaget for å bestå et emne i utdanningen (jfr. 
vurderingsordning og flytskjema). Oppgavene blir gitt av faglærer i det aktuelle emnet, og faglærer gir frist for 
innlevering/utførelse. Man kan ved skriftlig søknad om dette, normalt få inntil 1 ukes utsettelse på en oppgave. 
Søknad rettes til den aktuelle faglærer og sendes på e-post før den angitte fristen for levering er utløpt. 

- Frist for innlevering/utførelse må overholdes for å bestå emnet som oppgaven er knyttet til. 

- Hvis sykdom eller annen tungtveiende grunn gjør det umulig å gjennomføre en oppgave til fristen, må det søkes 
skriftlig om utsettelse. Faglærer gir tilbakemelding på søknad. 
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- Hvis en student er syk på dagen for en avtalt presentasjon (se avsnitt om muntlig og kunstnerisk fremstilling), må 
det gis beskjed (via telefon/SMS/e-post) senest samme morgen og avtales ny tid for presentasjon. 
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Fravær i praksis – grunnskolelærer-, barnehagelærer- og sosialpedagogisk utdanning 
For at praksis skal godkjennes, må fraværet i praksis ikke overstige 10 % innenfor et studieår. Ved overskridelse av 
denne fraværsgrensen må studenten selv ta initiativ og søke skriftlig om gjentak. Når søknad foreligger, kan en 
konkret avtale om gjentak av praksisperioden og omfang av dette inngås. Det medfører ekstra kostnad for alt 
gjentak som ikke er dokumentert ved sykmelding/legeattest eller andre inngåtte avtaler. 

Dersom en praksisperiode vurderes til "ikke godkjent" to ganger grunnet ikke oppfylte kompetansemål for 
praksisperioden, må studiet normalt avbrytes. (jfr. § 22 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 
Steinerhøyskolen, 2006-03-07 nr. 563). 
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Studenter på bachelorutdanningene: lærer-, barnehagelærer og sosialpedagogikk har anledning til å gjennomføre 
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i utlandet: 
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• Barnehagelærerstudenter kan ta utenlandspraksis i 3.studieårs høstsemester etter å ha fullført og bestått to 
studieår ved høyskolen 

• Studenten må ha tilstrekkelig kunnskap i relevant språk slik at studenten kan ha nytte av utenlandspraksisen. 
• Praksisstedet må godkjennes av høyskolen  
• Studenten må selv finansiere utenlandsoppholdet  
• Søknad om utenlandspraksis må rettes til praksisansvarlig for gjeldende utdanning innen gitte frister 

Studenter på alle utdanninger på bachelornivå: Steinerhøyskolen har utvekslingsavtale med Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft i Tyskland. Som bakgrunn for en utvekslingsavtale må det undersøkes om de emnene man 
ønsker å ta som student hos samarbeidspartneren kan innpasses/godkjennes som del av gjeldende studium og 
hvorvidt det vil medføre endringer og/eller tillegg i den utdanningsplanen som studenten har inngått med 
Steinerhøyskolen ved studiestart. 

Vitnemål og avgangspapirer 
Studenten tildeles vitnemål eller annet avgangspapir etter endt studium (jfr. vurderingsordningen), det vil si etter 
at alle emnegrupper, obligatoriske arbeidskrav og eventuell undervisningspraksis og tilhørende oppgaver er bestått. 
I tillegg må det ikke være utestående studieavgifter for studenten. Det utstedes vitnemål ved endt bachelorgrad og 
ved årstudiet Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv, sammen med et engelskspråklig Diploma Supplement.  

Videreutdanningsstudenter og studenter som har gjennomført enkeltemner fra en utdanning kan få en 
karakterutskrift der det framkommer hvilke emner som er bestått, antall opptjente studiepoeng og semester for 
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INFORMASJON OM HØYSKOLENS ØVRIGE RUTINER OG REGLEMENT 

Utdanningsplan/studieavtale 
Den enkelte student og en representant fra Steinerhøyskolen underskriver en gjensidig avtale med bindende 
forpliktelser i forbindelse med studier ved høyskolen. Studenten og høyskolen beholder hvert sitt eksemplar av 
avtalen. Avtalen er bindende fram til studenten har avsluttet sin utdanning, inngår en individuell utdanningsplan 
eller fram til en oppsigelse av studieplassen. 

Klageadgang 
Klage på sensorvedtak eller andre forhold ved vurderingsordningen behandles etter regler som svarer til ordningen 
for statlige universitets- og høyskoleeksamener. (Se forvaltningsloven, kapittel VI.) Klagefristen er på tre uker. 
Studenten har krav på ny sensur med ny sensor hvis klage er fremsatt innen fristen. Klagen skal rettes til høyskolens 
studieadministrative leder. Vurdering av praksisperioder kan ikke påklages, bortsett fra klage på saksbehandling 
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Frammøte 
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Fagansvarlig lærer har ansvar for at det gis en læringsrettet vurdering/tilbakemelding på de obligatoriske 
arbeidskravene, og de vurderes til Godkjent/Ikke godkjent eller Veiledet, lever på nytt. Ved Veiledet, lever på nytt 
gis en ny mulighet for levering før evnt. Godkjent/Ikke godkjent. Ved Ikke godkjent oppgave, gis studenten inntil to 
muligheter for ny levering. Alle skriftlige oppgaver skal følge de formelle kriterier til oppgaveskriving som du finner i 
denne håndboken, så sant ikke annet er oppgitt. 

Muntlig og kunstnerisk fremstilling 
Studentene gis ulike oppgaver der evnen til muntlig og kunstnerisk fremstilling blir øvet, ofte i form av såkalte 
portaler. Disse oppgavene kan være av pedagogisk, faglig eller kunstnerisk art. Oppgavene blir gitt både individuelt 
og i gruppe. Muntlige og kunstneriske oppgaver er på lik linje med de skriftlige deler av de obligatoriske 
arbeidskravene og skal gjennomføres/leveres for å bestå emnet. Dersom en oppgave ikke har en tilfredsstillende 
innholdsmessig eller formmessig kvalitet i forhold til de angitte målene, gis studenten anledning til å utføre/levere 
forbedret oppgave. 

Levering og utførelse av oppgaver til fastsatte frister 

Tilfredsstillende utførelse av oppgaver er del av grunnlaget for å bestå et emne i utdanningen (jfr. 
vurderingsordning og flytskjema). Oppgavene blir gitt av faglærer i det aktuelle emnet, og faglærer gir frist for 
innlevering/utførelse. Man kan ved skriftlig søknad om dette, normalt få inntil 1 ukes utsettelse på en oppgave. 
Søknad rettes til den aktuelle faglærer og sendes på e-post før den angitte fristen for levering er utløpt. 

- Frist for innlevering/utførelse må overholdes for å bestå emnet som oppgaven er knyttet til. 

- Hvis sykdom eller annen tungtveiende grunn gjør det umulig å gjennomføre en oppgave til fristen, må det søkes 
skriftlig om utsettelse. Faglærer gir tilbakemelding på søknad. 
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eller formelle feil. Klage på høyskolens saksbehandling i forhold til sensorvedtak, andre forhold ved vurderingen, 
bortvisning eller opptak i et studieprogram, rettes til høyskolens klagenemnd. 

Taushetsplikt 
Under praksis gjelder følgende taushetsplikt: 

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

1) noens personlige forhold, eller 

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, 
bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som 
personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om 
hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den 
enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke 
utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.» 

Tilføyd ved lov 27. mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11. juni 1982 nr. 47. LOV 1967-02-10 når 00: Lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

 

Skikkethetsvurdering – Utdrag fra Forskrift om skikkethetsvurdering (FOR-2006-06-30-859) 
Forskriften i sin helhet er tilgjengelig på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859  

 
§ 2. Definisjon og formålet med skikkethetsvurdering 
Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En 
student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, 
barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig 
yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. 
 
Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en 
helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. 
 
Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. 
 
Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt skikkethetsvurdering. 
 Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).  
§ 3. Vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger 

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 1, 2, 24 og 26 dersom ett eller flere av følgende kriterier 
er oppfylt: 

 a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og 
voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. 

 
b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller 

klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske 
og fysiske helse. 

 c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og 
retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. 

 d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. 
 e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. 

 f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende 
yrkesrolle. 
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 g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 
 h) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 
 Endret ved forskrifter 8 juli 2013 nr. 872, 28 juni 2016 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016).  
§ 7. Skikkethetsnemnd 

Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av: 

- en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller          
tilsvarende funksjon 

- en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon 
- to representanter fra praksisfeltet 
- to faglærere 
- to studentrepresentanter 
- en ekstern representant med juridisk embetseksamen 

Medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for 
avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon, er nemndas leder. 

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer skal være til stede ved saksbehandlingen. 

 Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 830 (i kraft 1 juli 2017, tidligere § 6). 
 
§ 8. Institusjonsansvarlig 

Styret oppnevner en eller flere ansatte ved institusjonen som institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen. Det 
kan oppnevnes stedfortreder for institusjonsansvarlige. Institusjonsansvarlige kan være medlem av 
skikkethetsnemnda. 

 Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 830 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 7). 

 

STUDENTENES MEDVIRKNING, ANSVAR OG RETTIGHETER – kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling 
Den følgende informasjonen gjennomgås med studentene i begynnelsen studieløpet, med rom for spørsmål og 
tilbakemeldinger. Formålet er å oppnå en større bevissthet og kjennskap til Steinerhøyskolens systematiske 
kvalitetsutvikling, kvalitetsplan og dens betydning for studentene. 

Åpne dører og direkte kontakt 
Steinerhøyskolen vektlegger direkte kontakt og god kommunikasjon mellom den enkelte student og høyskolens 
medarbeidere. Dette gir studentene en unik mulighet til stor grad av deltakelse og medvirkning med hensyn til den 
kontinuerlige videreutviklingen av høyskolen. Hovedregel på Steinerhøyskolen er at mobiltelefonen ikke skal 
benyttes i undervisningstiden. 

Gjennom direkte kontakt med kontaktlærer, faglærer, mentor, leder for kvalitet og sikkerhet, studieadministrativ 
leder samt systematiske evalueringer av høyskolens virksomhet, har studenten flere arenaer for å gi tilbakemelding 
på høyskolens studietilbud og læringsmiljø. Samtidig ivaretas studentenes behov for informasjon og veiledning 
knyttet til egen profesjonsutvikling og studiegjennomføring. Dette er verdsatte og vesentlige deler av høyskolens 
målsettinger og gir mange viktige bidrag i arbeidet med forbedring og utvikling. Like fullt er det nødvendig med 
formaliserte ansvarsforhold og prosedyrer for å ivareta forutsigbarhet og innsyn i arbeidet med å videreutvikle 
studiekvalitet og læringsmiljø. 
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Kvalitetsplanens formål 
Kvalitetsplanen er høyskolens sikkerhetsnett – et verktøy for å ivareta oppnådd studiekvalitet og for systematisk og 
kontinuerlig forbedring. Rutiner skal sikre at relevante tilbakemeldinger og erfaringer blir gjort tilgjengelige slik at 
de aktivt kan anvendes i arbeidet med å videreutvikle Steinerhøyskolen. 

Oversikt, studentmedvirkning og kvalitetsutvikling 

 

 

 

Studentens rolle er sentral  
Kvalitetsplanen gir rom for studentenes medvirkning til forbedring og sikrer nåværende og fremtidige studenters 
rettigheter på følgende måter:  

Gjennom representasjon i høyskolens organer 

Studentene er representert i flere av høyskolens sentrale organer. Gjennom dette systemet sikrer høyskolen at 
studentenes tilbakemeldinger innen ulike områder kommer frem og anvendes i det videre arbeidet. Dette 
forutsetter imidlertid at studentene har kjennskap til muligheter for tilbakemeldinger; hvordan de kan få brakt sine 
synspunkter til rette organ – og en oversikt over hvilke områder organene ivaretar. 

Gjennom kontinuerlige evalueringer 

I løpet av året gis studentene rom for å komme med ulike former for evalueringer. Kvalitetsplanen sikrer at det 
tilrettelegges for evaluering og at innsamlet informasjon anvendes hensiktsmessig. 
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STUDENTENES ORGANISASJON OG REPRESENTASJON I STEINERHØYSKOLENS 
BESLUTTENDE ORGANER  

Organisasjonskart 

 
 

Studentforum 

Studentene på hvert årskull ved de ulike studieprogrammene ved høyskolen møtes jevnlig i eget Studentforum. Her 
behandles blant annet saker knyttet til studiekvalitet og læringsmiljø for de ulike studieprogrammene, og 
resultatene av denne behandlingen bringes videre til Studentrådet og læringsmiljøutvalget (LMU). Studentene på 
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• delta i planlegging og gjennomføring av høyskolens årlige kulturarrangementer  

• arrangere aktivitetsdager 
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• arrangere sosiale og kulturelle treffpunkter for å styrke samhold og trivsel blant studentene 

• organisere og delta i felles dugnader 

• organisere og følge opp renholdet i undervisningsrommene 

 

Allmøte 

Studentrådet innkaller til allmøter ca. tre-fire ganger per studieår, eller etter behov. Saker for allmøtene er alt som 
berører studentenes læringsmiljø, studiekvalitet og medvirkning i Steinerhøyskolens utvikling på disse områdene. 

Steinerhøyskolens styre 
Styret er Steinerhøyskolens øverste organ. Styrets oppgaver er fastsatt i Lov om universiteter og høyskoler. Styret 
står ansvarlig for at Steinerhøyskolen arbeider systematisk for å oppfylle sitt formål, ivareta sin egenart og oppnå 
overordnete mål slik de er beskrevet i loven. Høyskolen skal:  

• gi utdanning av høy internasjonal kvalitet med samfunnsrelevans 

• formidle og publisere studenters og tilsattes resultater, bidra i samfunnsdebatten og samarbeide med 
nasjonale og internasjonale fagmiljøer 

• drive forskning og bidra til utviklingsarbeid på internasjonalt nivå 

Samtidig skal styret sørge for at høyskolen holder høy kvalitet og har en sunn økonomi. Styrets mandat og 
sammensetning er fastsatt i egne styringsdokumenter. 

Styret skal behandle alle saker som går ut over vedtatte planer og daglig forretningsdrift, samt gi retningslinjer for 
den daglige drift. 

Studentene har to representanter i styret. De velges av studentrådet for ett år av gangen. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) 
Styret har det overordnete ansvar for at læringsmiljøet ved Steinerhøyskolen er fullt forsvarlig ut fra en samlet 
vurdering av hensynet til studenters helse, sikkerhet og velferd, se Lov om Universitet og høyskoler, § 4-3. 

LMU har ansvar for å sikre at Steinerhøyskolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å ivareta god studiekvalitet 
og studenters rett til et læringsmiljø som tilfredsstiller fysiske og psyko-sosiale behov. 

Læringsmiljøutvalget ved Steinerhøyskolen rapporterer direkte til styret. 

Sammensetning 

Læringsmiljøutvalget skal være sammensatt av et likt antall representanter fra studentene og fra høyskolens 
medarbeidere. Det er Studentrådets ansvar at det velges studentrepresentanter til læringsmiljøutvalget. 
Blant høyskolens medarbeidere skal ledelse og medarbeidere være likt representert. 

 

Læringsmiljøutvalget skal: 

• holde tett kontakt med studenter og medarbeidere om spørsmål som angår kvalitet i studentenes 
utdanningstilbud, og studentenes sikkerhet og velferd  

• innhente informasjon fra fagmiljøene og gjøre seg kjent med eksterne krav og aktuelle evalueringer som er 
gjort av studenter 

• holdes orientert av høyskolens ledelse om klager og om eventuelle pålegg, eksempelvis fra NOKUT, 
Arbeidstilsynet, klagenemnda eller lignende. Læringsmiljøutvalget kan avgi uttalelser i slike tilfeller. 

• delta i planlegging og oppfølging av tiltak for bedre studiekvalitet og læringsmiljø 

• bidra til å styrke det sosiale miljøet ved høyskolen 

• følge opp kvalitetsplanen ved å forberede og gjennomføre spørreundersøkelser angående studiekvalitet og 
læringsmiljø – utforme rapport og foreslå tiltak som overleveres høyskolens ledelse  
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• følge opp kvalitetsplanen og avgi en årlig rapport over arbeidet til styret som gir: 

o en vurdering av fysisk og psykisk læringsmiljø 

o en vurdering av situasjonen i forhold til lokaler og utstyr 

o en oversikt over gjennomførte og foreslåtte tiltak for å forbedre studiekvalitet og læringsmiljø 

Utvalget ledes vekselvis av en representant fra studentene og en representant fra høyskolens medarbeidere som 
velges for ett år av gangen. 

 

Studentrepresentasjon i skikkethetsnemnda 
Studentrådet foreslår to studenter som styret kan oppnevne som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda. 
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende 
funksjon, er nemndas leder. 

Studentene informeres om hvem som innehar de forskjellige verv i skikkethetsnemnda ved studiestart, jfr. § 6 
Forskrift om skikkethetsvurdering. 

Klagenemnda 
Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd, se Lov om universitet og høyskoler, § 5-1, som skal 
behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. Klagenemnda 
skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene skal være studenter. Styret skal 
oppnevne klagenemnda etter innstilling fra studentråd og forvaltning. 

Aktuelle lover og forskrifter er tilgjengelige på høyskolens nettside under Studentsider og  ”Nyttige lenker”. 
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BARNEHAGELÆRERUTDANNING, HELTID 

Emnegrupper og emneinndeling fordelt på studieår: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTVIKLING, LEK OG LÆRING (ULL)       45 STUDIEPOENG 
1 IDÉGRUNNLAG OG MENNESKEKUNNSKAP 
2 FELLESTREKK OG INDIVIDUELLE UTTRYKK 
3 LEK OG LÆRING 

METODE, PRAKSIS OG SAMARBEID  (MPP)      45 STUDIEPOENG 
1 METODE OG RYTME 
2 METODE OG SAMARBEID 
3 METODE OG LEDELSE 

KULTUR, SAMFUNN OG NATUR (KSN)      45 STUDIEPOENG 
1 SPRÅK OG KULTUR 
2 BARN, MILJØ OG NATUR 
3 IDENTITET OG TILHØRIGHET 

KUNST- OG KUNSTHÅNDVERKSFAG (KOH)      30 STUDIEPOENG 
1 GRUNNLEGGENDE KUNST- OG KUNSTHÅNDVERKSFAG 
2 PROFESJONSRETTET KUNST- OG KUNSTHÅNDVERKSFAG 

FORDYPNING, KUNNSKAPSTEORI OG FORSKNINGSMETODE (BABL)   15 STUDIEPOENG 
BACHELOROPPGAVE 

De tre ULL-emnene følger en fast progresjon fra første til tredje studieår. Bacheloroppgaven (BABL) er avsluttende 
emne i avgangsåret på utdanningen, mens de fleste andre emner og emnegrupper rullerer og fordeler seg i løpet av 
det treårige studiet. I løpet av et normert treårig løp vil man ha vært gjennom alle de poenggivende emnegruppene 
som fremgår i tabellen ovenfor. Mer informasjon om innholdet i de enkelte emnene finnes i studieplanen som er 
tilgjengelig på høyskolens nettsider. 

Praksis 
Praksisopplæring, minimum 120 dager fordelt på de tre studieårene i henhold til bestemmelsene i studiets 
praksishåndbok, er en obligatorisk del av barnehagelærerutdanningen. Gjennom praksisopplæringen får studenten 
praktisk innsikt og øvelse i steinerpedagogikkens grunnleggende metoder og prinsipper for arbeidet med barn 
mellom 0 - 7 år. Praksisperiodene skal foregå i steinerbarnehage og/eller steinerskolenes 1. klasse. I 3. studieår kan 
inntil 25 praksisdager gjennomføres i utlandet (se eget avsnitt om utenlandspraksis).  

All praksisopplæring er veiledet og involverer også praksisbesøk ved en representant fra høyskolen. Det følger 
praksisrelaterte oppgaver til den enkelte praksisperiode, som skal gjennomføres innen oppgitte frister. Etter endt 
praksisperiode vurderes disse i lys av kompetansemålene for den gjeldende praksisperioden til bestått/ikke bestått. 

Praksisansvarlig ved høyskolen tildeler praksisplasser ut fra tilgjengelighet på øvingsbarnehager og studentenes 
ønsker. Organisering, ansvarsforhold, læringsutbytte og øvrig innhold i praksisopplæringen framgår av 
praksishåndbok tilhørende studiet som deles ut i forbindelse med praksisforberedelse. 
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Praksisperioder og emner i studieåret 2020-2021 

BLU1: Praksis høst, uke 47 og 48. Praksis vår, uke 9, 10, 11, 12, 14, 15 og 16 (uke 16: kun mandag og tirsdag) 
Høst ULL1, 15 studiepoeng KOH1, 15 studiepoeng 
Vår KSN1, 15 studiepoeng MPP1, 15 studiepoeng 
 
BLU2:  Praksis høst, uke 44. Praksis vår, uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 7 
Høst ULL2, 15 studiepoeng KOH2, 15 studiepoeng  
Vår KSN2, 15 studiepoeng MPP2, 15 studiepoeng 
 
BLU3:  Praksis høst, uke 41, 42, 43, 44 og 45. Praksis vår, uke 1, 2, 3, 4 og 5 
Høst ULL3, 15 studiepoeng MPP3, 15 studiepoeng 
Vår KSN3, 15 studiepoeng BAFL, 15 studiepoeng 

Kunst- og kunsthåndverksfag (KOH), portaloppgaver 
Måloppnåelse i kunstfag prøves gjennom portaloppgaver som må godkjennes for å bestå det aktuelle emnet. Tema 
for portaloppgavene står oppført i fagplanene for kunst- og kunsthåndverksfag. Faglærer gir mer detaljert 
informasjon og er ansvarlig for vurderingen. Hvis oppgaven ikke godkjennes, gis det inntil to muligheter til gjentak. 

Semesteroppgaver 
Gjennom arbeidet med semesteroppgavene gis studentene mulighet til å fordype seg i pedagogiske og 
antroposofiske emner. Arbeidet skal bidra til utviklingen av forståelse og selvstendig dømmekraft i forhold til 
steinerpedagogikk. I 1. og 2. studieår skal studentene velge mellom oppgitte emner for semesteroppgave i 
vårsemesteret. Oppgavene skal baseres på litteratur fra pensumlistene og andre selvstendig valgte kilder. Egne 
erfaringer kan også trekkes inn der det er relevant for argumentasjonen. De formelle reglene for oppgaveskriving 
skal følges. I avgangsåret ved bachelorutdanningene skal hver student selv velge emne for en avsluttende 
bacheloroppgave, se egen informasjon om dette. 
 
 
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID 
Deltidsutdanningen har fra studieåret 2017 – 2018 en varighet på 4 år, tidligere fem år, og det kreves at man 
arbeider i en steinerbarnehage i studietiden i minst 60 % stilling (med mulighet for å søke om dispensasjon ned til 
40 %). Ved endringer i arbeidssituasjonen må høyskolens administrasjon varsles om dette snarest. Studentene er 
normalt på høyskolen til undervisning sju uker hvert år, - med praktiske og teoretiske oppgaver som skal løses i de 
mellomliggende periodene. Se eget avsnitt og formaliteter og krav til skriftlige oppgaver og den avsluttende 
bacheloroppgave i denne håndboken. 
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Praksis 
Veiledning i praksis: 

Deltidsstudenten får et praksisbesøk fra høyskolen i løpet av studietiden. Det oppnevnes en kontaktperson for 
deltidsstudenten på arbeidsstedet.  

Praksis i annen barnehage 

Studenten får ansvar for å avtale og gjennomføre seks ukers praksis i en annen barnehage/1.klasse enn 
arbeidsstedet, fortrinnsvis 2 x 3 uker i løpet av 2. - 3.studieår. Praksisen dokumenteres i form av praksisrapport til 
kontaktlærer ved høyskolen. 

Samlet studiepoengstildeling innen de forskjellige fagområdene over 4 år 
Utdanningen gir en bachelorgrad og 180 studiepoeng ved fullført utdanning. Utdanningen er innholdsmessig på 
linje med barnehagelærerutdanningen på fulltid, men studiepoengtildelingen vil fordele seg annerledes. De tre 
ULL-emnene følger en fast progresjon og kommer i rekkefølgen ULL1, ULL2 og ULL3. Bacheloroppgaven (BABL) er 
avsluttende emne i avgangsåret på utdanningen, mens de andre emnene vil rullere. I løpet av et normert fireårig 
løp vil man ha vært gjennom alle de poenggivende emnegruppene som fremgår i tabellen ovenfor.  
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GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING, 3- årig bachelorgrad 
 

 
GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING, 5- årig mastergrad i samarbeid med OsloMet 

 

 
 
Arbeidskrav og vurderingsformer i hvert enkelt emne er beskrevet i studieplanen som ligger på 
Steinerhøyskolens nettsider   
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Praksis 
Veiledning i praksis: 
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ULL-emnene følger en fast progresjon og kommer i rekkefølgen ULL1, ULL2 og ULL3. Bacheloroppgaven (BABL) er 
avsluttende emne i avgangsåret på utdanningen, mens de andre emnene vil rullere. I løpet av et normert fireårig 
løp vil man ha vært gjennom alle de poenggivende emnegruppene som fremgår i tabellen ovenfor.  
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Praksis 
Praksisopplæring er en obligatorisk del av lærerutdanningen, minimum 90 dager fordelt på de tre studieårene. 
Gjennom praksisopplæringen får studenten praktisk innsikt og øvelse i steinerpedagogiske metoder og prinsipper, 
teori kobles til praksis og omvendt. Praksisperiodene skal hovedsakelig foregå i 1.-10. klasse ved steinerskoler. I 
2.studieår kan inntil 20 praksisdager gjennomføres i utlandet (se eget avsnitt om utenlands praksis). 

All praksisopplæring er veiledet av praksislærer og involverer også praksisbesøk fra høyskolen i 2. og 3. studieår. Til 
hver praksisperiode gis skriftlige oppgaver som teller med når praksisperioden skal vurderes til bestått/ikke bestått. 

Praksisansvarlig ved høyskolen tildeler praksisplasser ut fra tilgjengelighet på praksisplasser i steinerskolene og 
studentenes ønsker. 

Organisering, ansvarsforhold, læringsutbytte og øvrig innhold i praksisopplæringen framgår av praksishåndbok som 
deles ut i forbindelse med praksisforberedelse. 

Praksisperioder og emner i studieåret 2020-2021 
LU1: Praksis høst, uke 42 og 43. Praksis vår, uke 1, 2, 3  og 15 
Høst Norsk1, emne 1, 10 studiepoeng, PEL1, emne 1, 10 studiepoeng, Matematikk1, emne 1, 10 studiepoeng    
Vår Norsk1, emne 2, 10 studiepoeng, PEL1, emne 2, 10 studiepoeng, Matematikk1, emne 2, 10 studiepoeng    
 
LU2: Praksis høst, uke 41, 42 og 43. Praksis vår, uke 1, 2 og 3  
Høst Samfunnsfag1, emne 1, 15 studiepoeng, Naturfag1, emne 1, 15 studiepoeng 
Vår Norsk1, emne 3, 10 studiepoeng, Matematikk1, emne 3, 10 studiepoeng PEL1, emne 3, 10 studiepoeng 
 
LU3: Praksis høst, uke 42 og 43. Praksis vår, uke 1, 2, 3 og 4 
Høst PEL1, emne 4, 15 studiepoeng, PEL1, emne 5 (FoU-oppgave), 15 studiepoeng 
Vår  Samfunnsfag1, emne 2,15 studiepoeng, Naturfag1, emne 2, 15 studiepoeng 

 

MENTORVIRKSOMHET OG VEILEDNING for grunnskolelærer- og 
barnehagelærerutdanning 
Individuell veiledning og faglig oppfølging av en mentor er en viktig del av studietilbudet til studentene ved 
Steinerhøyskolen.  

Mentors primære oppgave er å ledsage og støtte studenten i sin profesjonsutvikling. Mentor representerer også 
høyskolen og skal formidle de forventinger og krav til studenten som hører med til en profesjonsutdanning. Her 
inngår også ulike aspekter ved student- og pedagogrollen som kan knyttes til spørsmål om skikkethet.  

1. studieår 

Kontaktlærer er mentor for studentene i 1. studieår. Studenten får tilbud om to samtaler i løpet av studieåret, en 
om høsten og en om våren. Temaer i mentorsamtalene er knyttet til faglige og personlige aspekter, 
praksisvurdering og studieprogresjon.  

2. studieår  

I 2. studieår får studenten sin egen mentor blant det faste personalet på høyskolen. Studenten får tilbud om to 
samtaler i løpet av studieåret, en om høsten og en om våren. Temaer i mentorsamtalene er knyttet til faglige og 
personlige aspekter, praksisvurdering og studieprogresjon.  

3. studieår 

Mentorforholdet som ble etablert i 2. år videreføres ofte i 3. studieår. Studenten får tilbud om én samtale i løpet av 
høstsemestret. Temaer i mentorsamtalen er knyttet til faglige og personlige aspekter, praksisvurdering og 
studieprogresjon. Sentralt i avgangsåret står i tillegg studentens arbeid med bacheloroppgaven. Studentens mentor 
kan være veileder i arbeidet med bacheloroppgaven, men det kan også oppnevnes en egen bachelorveileder. 
Veiledningstimer i forbindelse med bacheloroppgaven kommer i tillegg til mentorsamtalen. For omfanget gjelder 
egne regler.  
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SOSIALPEDAGOGIKK 

Emnegrupper og emneinndeling fordelt på studieår for studieperioden 
 

 
 

Emner i studieåret 2020 - 2021 

Høstsemesteret 2020: 

SP1  Modul 1A: Idégrunnlag og metode. Introduksjon til faget og studiet. 10 studiepoeng 
SP1 Modul 2A: Miljøarbeid. Handlinger og holdninger. Profesjonsetikk. 10 studiepoeng 

SP3 Modul 4B: Spesialpedagogiske emner. Utfordringer og muligheter med vekt på ungdomstiden.                    
10 studiepoeng 

SP3 Modul 3C: Pedagogikk og psykologi. Oppvekstsbetingelser: Familie og fritid. Skolefritidsordning.                      
10 studiepoeng 

 
 
Vårsemesteret 2021: 

SP1 Modul 1B: Idégrunnlag og metode. Antroposofisk menneskekunnskap. 10 studiepoeng 
SP1 Modul 3A: Pedagogikk og psykologi. Tradisjoner i utviklings- og læringsteori. 10 studiepoeng 
 
SP3 Modul 4C: Spesialpedagogiske emner. Sosiale og emosjonelle vansker, lærevansker. 10 studiepoeng 
SP3 Modul 2C: Miljøarbeid. Utviklingsfaser i voksenlivet, roller og oppgaver. 10 studiepoeng 
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Praksis 
Praksisopplæring er en obligatorisk del av lærerutdanningen, minimum 90 dager fordelt på de tre studieårene. 
Gjennom praksisopplæringen får studenten praktisk innsikt og øvelse i steinerpedagogiske metoder og prinsipper, 
teori kobles til praksis og omvendt. Praksisperiodene skal hovedsakelig foregå i 1.-10. klasse ved steinerskoler. I 
2.studieår kan inntil 20 praksisdager gjennomføres i utlandet (se eget avsnitt om utenlands praksis). 

All praksisopplæring er veiledet av praksislærer og involverer også praksisbesøk fra høyskolen i 2. og 3. studieår. Til 
hver praksisperiode gis skriftlige oppgaver som teller med når praksisperioden skal vurderes til bestått/ikke bestått. 

Praksisansvarlig ved høyskolen tildeler praksisplasser ut fra tilgjengelighet på praksisplasser i steinerskolene og 
studentenes ønsker. 

Organisering, ansvarsforhold, læringsutbytte og øvrig innhold i praksisopplæringen framgår av praksishåndbok som 
deles ut i forbindelse med praksisforberedelse. 

Praksisperioder og emner i studieåret 2020-2021 
LU1: Praksis høst, uke 42 og 43. Praksis vår, uke 1, 2, 3  og 15 
Høst Norsk1, emne 1, 10 studiepoeng, PEL1, emne 1, 10 studiepoeng, Matematikk1, emne 1, 10 studiepoeng    
Vår Norsk1, emne 2, 10 studiepoeng, PEL1, emne 2, 10 studiepoeng, Matematikk1, emne 2, 10 studiepoeng    
 
LU2: Praksis høst, uke 41, 42 og 43. Praksis vår, uke 1, 2 og 3  
Høst Samfunnsfag1, emne 1, 15 studiepoeng, Naturfag1, emne 1, 15 studiepoeng 
Vår Norsk1, emne 3, 10 studiepoeng, Matematikk1, emne 3, 10 studiepoeng PEL1, emne 3, 10 studiepoeng 
 
LU3: Praksis høst, uke 42 og 43. Praksis vår, uke 1, 2, 3 og 4 
Høst PEL1, emne 4, 15 studiepoeng, PEL1, emne 5 (FoU-oppgave), 15 studiepoeng 
Vår  Samfunnsfag1, emne 2,15 studiepoeng, Naturfag1, emne 2, 15 studiepoeng 

 

MENTORVIRKSOMHET OG VEILEDNING for grunnskolelærer- og 
barnehagelærerutdanning 
Individuell veiledning og faglig oppfølging av en mentor er en viktig del av studietilbudet til studentene ved 
Steinerhøyskolen.  

Mentors primære oppgave er å ledsage og støtte studenten i sin profesjonsutvikling. Mentor representerer også 
høyskolen og skal formidle de forventinger og krav til studenten som hører med til en profesjonsutdanning. Her 
inngår også ulike aspekter ved student- og pedagogrollen som kan knyttes til spørsmål om skikkethet.  

1. studieår 

Kontaktlærer er mentor for studentene i 1. studieår. Studenten får tilbud om to samtaler i løpet av studieåret, en 
om høsten og en om våren. Temaer i mentorsamtalene er knyttet til faglige og personlige aspekter, 
praksisvurdering og studieprogresjon.  

2. studieår  

I 2. studieår får studenten sin egen mentor blant det faste personalet på høyskolen. Studenten får tilbud om to 
samtaler i løpet av studieåret, en om høsten og en om våren. Temaer i mentorsamtalene er knyttet til faglige og 
personlige aspekter, praksisvurdering og studieprogresjon.  

3. studieår 

Mentorforholdet som ble etablert i 2. år videreføres ofte i 3. studieår. Studenten får tilbud om én samtale i løpet av 
høstsemestret. Temaer i mentorsamtalen er knyttet til faglige og personlige aspekter, praksisvurdering og 
studieprogresjon. Sentralt i avgangsåret står i tillegg studentens arbeid med bacheloroppgaven. Studentens mentor 
kan være veileder i arbeidet med bacheloroppgaven, men det kan også oppnevnes en egen bachelorveileder. 
Veiledningstimer i forbindelse med bacheloroppgaven kommer i tillegg til mentorsamtalen. For omfanget gjelder 
egne regler.  
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Praksis 
I den sosialpedagogiske deltidsutdanningen er egen arbeidsplass en viktig erfarings- og læringsarena. I regelen vil 
dette være en sosialterapeutisk virksomhet eller en steinerskole. For hvert år skal det lages en kontrakt hvor 
stillingsomfang, avdeling, oppgaver og betingelser blir oppgitt, samt avtaler om veiledning. Kontrakten inngår i 
studentens læringsmappe. Læringsmappen skal tjene som et redskap for synliggjøring og kommunikasjon av 
studentens erfaring og læring i de ulike settingene: arbeidsplass, praksisplass og samlingene i modulene. Gjennom 
arbeid med mappen vil studentene få anledning til å dokumentere prosjekter, kultur- og fritidsaktiviteter og andre 
oppgaver som de har hatt særlig ansvar for på arbeidsstedet.   

I tillegg til en fast arbeidstilknytning kreves det at 18 uker i løpet av de fire studieårene blir satt av til veiledete 
praksisperioder knyttet til oppgaver i studiet. Ni av disse ukene kan være på eget arbeidssted. De resterende ni 
ukene skal tas i ulike typer virksomheter, slik at studenten får erfaring med flere målgrupper og kan få anledning til 
observasjon og mer kritisk refleksjon. Studentens veileder i praksis vurderer gjennomføringen av praksisoppgaver 
og prosjekter, mens mentor på høyskolen evaluerer den skriftlige planleggingen og rapporteringen, og bedømmer 
den samlede praksisgjennomføringen til bestått/ikke bestått. Studenten vil få to praksisbesøk av mentor ved 
høyskolen i løpet av studietiden. 

Det legges til rette for at praksis skal kunne organiseres så smidig som mulig. Hvordan de 18 ukene skal fordeles, og 
når og hvor de skal gjennomføres, avtales individuelt i det enkelte tilfelle. Det er samtidig et mål at 
praksisperiodene fordeles på en slik måte at praksisoppgavene kan gjennomføres i henhold til progresjonen i 
studiet. 

For fravær i praksis, se informasjon om høyskolens vurderingsordning i denne håndboken. 

Mentorvirksomhet og veiledning i sosialpedagogikkstudiet 

Individuell veiledning og faglig oppfølging er en viktig komponent i sosialpedagogikkstudiet. Studenten vil få 
oppnevnt sin egen mentor ved høyskolen, som skal følge studenten gjennom de fire studieårene. Mentors primære 
oppgave er å ivareta kontakten med den enkelte student og gi støtte på veien mot å bli en god sosialpedagog. Både 
faglige og personlige aspekter ved sosialpedagog-rollen vil inngå i veiledningen. Regelmessige mentorsamtaler, i 
regelen to per studieår inngår. Mentor besøker også studenten i praksis to ganger i løpet av studietiden. 

I tillegg til mentor på høyskolen, vil studentene få en praksisveileder på arbeidssted og eksternt praksissted. 
Praksisveileder gir råd, støtte og tilbakemeldinger knyttet til daglig yrkesutøvelse, og skal veilede i planlegging og 
gjennomføring av oppgavene som blir gitt i praksisperiodene. Veiledning kan foregå både uformelt og formelt. 
Forhåndsavtalte og formaliserte møtepunkter mellom praksisveileder på arbeidsstedet og studenten skal finne sted 
minimum to ganger per halvår. Ved ekstern praksis skal studenten ha veiledning minst en gang per uke. 
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ØKONOMI; STUDIEAVGIFT, MATERIALKOSTNADER, STUDIETUR M.M.  
Fakturaspørsmål og spørsmål rundt betaling gjøres til Trude Bø: trude.bo@steinerhoyskolen.no / 22 54 05 90 

Steinerhøyskolen benytter regnskapssystemet Tripletex for online fakturering, og alle studierelaterte fakturaer vil 
bli sendt som e-faktura via dette systemet. Faktura betales på vanlig måte via nettbank. 

FELLES FOR ALLE STUDENTER: 

Studiebidrag og semesteravgift til SiO 

Studieavtalen/utdanningsplanen mellom den enkelte student og Steinerhøyskolen angir at studieavgift og 
semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) faktureres i to halvårlige rater. Disse skal betales 
senest ved forfall. Ubetalt faktura vil bli purret opp og deretter sendt til inkasso. 

Tildeling av studiepoeng, utstedelse av vitnemål eller opptak til neste studieår kan først skje etter at studieavgift og 
semesteravgiften til SiO for gjeldende semester/studieår er betalt, så fremt ikke annet er avtalt med høyskolen. 
Studenter er ifølge Lov om studentsamskipnader pliktige til å betale semesteravgift til SiO, NOK 600 hvert semester. 

Mottatt studieplass er bindende og studieavgift for hvert påbegynte semester faktureres følgelig i sin helhet.  

Studenten plikter å melde fra skriftlig om studieavbrudd, permisjon eller andre endringer som påvirker avtalt 
utdanningsplan. 

Ved dokumentert sykdom (sykemelding eller legeerklæring) kan påbegynt og betalt semester tas igjen uten ekstra 
kostnad.  

Lånekassens regler knyttet til sykdom i forhold til lån og stipend fremkommer av lånekassens regelverk.  

Ved gjentak av undervisning er dette kostnadsfritt ved fravær dokumentert med legeattest/sykmelding eller annen 
avtale. Alt annet gjentak faktureres med NOK 375 pr. undervisningstime. 

Gjentak av praksis er kostnadsfritt ved fravær dokumentert med legeattest/sykmelding eller annen avtale. Alt 
annet gjentak faktureres med NOK 1.500 pr. uke for å dekke utgifter. 

For eksterne kandidater som skal skrive bacheloroppgave er pris for skrivekurs (høst- og vårsemester), veiledning 
og sensur NOK. 6 475. For kun sensur og veiledning av bacheloroppgave er prisen NOK 5 500. Det tilkommer også 
semesteravgift til SiO på NOK 600. 

Alle studenter må i tillegg til studieavgift og eventuelle materialavgifter beregne utgifter til studiemateriell/ 
litteratur. Studieavgifter kan bli regulert i løpet av studieforløpet. 

 

STUDIEAVGIFT OG SEMESTERAVGIFT TIL SiO 
Studieavgift 
Studenten er forpliktet til å betale studieavgift for normert studietid for det aktuelle studium. Studieavgiften 
faktureres ved studiestart med 14 dagers forfall og må være betalt for at høyskolen skal kunne tildele 
studiepoeng. Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling vil purring bli sendt. Etter 2. gangs purring vil renter 
påløpe i henhold til lov om rente og forsinket betaling av 17.12.76 nr.100 og det vil påløpe et purregebyr. Er 
ikke kravet betalt innen 14 dager etter 2. gangs purring, vil ubetalte faktura sendes videre til vår 
inkassosamarbeidspartner. Det blir heller ikke utstedt vitnemål så lenge høyskolen har udekkede økonomiske 
krav mot studenten. 

Semesteravgift til SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) 

Studentene er ihht «Lov om studentsamskipnader» pliktige til å betale semesteravgift til SiO. 

Studieavbrudd  
a) Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart.  

Studenten må skriftlig sier fra seg studieplassen innen 01. august. 
 

b) Ved avbrudd etter studiestart / under studiet. 
Studenten har anledning til å melde avbrudd innen utgangen av uke 35 (for høstsemesteret) og innen 
utgangen av uke 2 (for vårsemesteret) – uten ytterligere kostnader. Ved utmelding etter nevnte frister, må 
studenten betale studieavgiften. Melding om avbrudd av studiet må sendes skriftlig pr. e-post til 
høyskolens studieadministrasjon. Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette alvorlige forhold som 
gjør videre skolegang umulig (personlig force majeure) betales kun for tilbudt undervisning. 
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Praksis 
I den sosialpedagogiske deltidsutdanningen er egen arbeidsplass en viktig erfarings- og læringsarena. I regelen vil 
dette være en sosialterapeutisk virksomhet eller en steinerskole. For hvert år skal det lages en kontrakt hvor 
stillingsomfang, avdeling, oppgaver og betingelser blir oppgitt, samt avtaler om veiledning. Kontrakten inngår i 
studentens læringsmappe. Læringsmappen skal tjene som et redskap for synliggjøring og kommunikasjon av 
studentens erfaring og læring i de ulike settingene: arbeidsplass, praksisplass og samlingene i modulene. Gjennom 
arbeid med mappen vil studentene få anledning til å dokumentere prosjekter, kultur- og fritidsaktiviteter og andre 
oppgaver som de har hatt særlig ansvar for på arbeidsstedet.   

I tillegg til en fast arbeidstilknytning kreves det at 18 uker i løpet av de fire studieårene blir satt av til veiledete 
praksisperioder knyttet til oppgaver i studiet. Ni av disse ukene kan være på eget arbeidssted. De resterende ni 
ukene skal tas i ulike typer virksomheter, slik at studenten får erfaring med flere målgrupper og kan få anledning til 
observasjon og mer kritisk refleksjon. Studentens veileder i praksis vurderer gjennomføringen av praksisoppgaver 
og prosjekter, mens mentor på høyskolen evaluerer den skriftlige planleggingen og rapporteringen, og bedømmer 
den samlede praksisgjennomføringen til bestått/ikke bestått. Studenten vil få to praksisbesøk av mentor ved 
høyskolen i løpet av studietiden. 

Det legges til rette for at praksis skal kunne organiseres så smidig som mulig. Hvordan de 18 ukene skal fordeles, og 
når og hvor de skal gjennomføres, avtales individuelt i det enkelte tilfelle. Det er samtidig et mål at 
praksisperiodene fordeles på en slik måte at praksisoppgavene kan gjennomføres i henhold til progresjonen i 
studiet. 

For fravær i praksis, se informasjon om høyskolens vurderingsordning i denne håndboken. 

Mentorvirksomhet og veiledning i sosialpedagogikkstudiet 

Individuell veiledning og faglig oppfølging er en viktig komponent i sosialpedagogikkstudiet. Studenten vil få 
oppnevnt sin egen mentor ved høyskolen, som skal følge studenten gjennom de fire studieårene. Mentors primære 
oppgave er å ivareta kontakten med den enkelte student og gi støtte på veien mot å bli en god sosialpedagog. Både 
faglige og personlige aspekter ved sosialpedagog-rollen vil inngå i veiledningen. Regelmessige mentorsamtaler, i 
regelen to per studieår inngår. Mentor besøker også studenten i praksis to ganger i løpet av studietiden. 

I tillegg til mentor på høyskolen, vil studentene få en praksisveileder på arbeidssted og eksternt praksissted. 
Praksisveileder gir råd, støtte og tilbakemeldinger knyttet til daglig yrkesutøvelse, og skal veilede i planlegging og 
gjennomføring av oppgavene som blir gitt i praksisperiodene. Veiledning kan foregå både uformelt og formelt. 
Forhåndsavtalte og formaliserte møtepunkter mellom praksisveileder på arbeidsstedet og studenten skal finne sted 
minimum to ganger per halvår. Ved ekstern praksis skal studenten ha veiledning minst en gang per uke. 

 

  



| 32 32

28 

 

 

LÆRER- OG BARNEHAGELÆRERUTDANNING, HELTID:  

Studieavgift er NOK 28.400 per studieår / NOK 14.200 per semester.  

BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID:  

Studieavgift er NOK 12.000 per semester.  

SOSIALPEDAGOGISK UTDANNING: 

Studieavgiften er NOK 28.400 per studieår / NOK 14.200 per semester 

VIDEREUTDANNING: 

Studieavgift er NOK 11.200  for 15 studiepoengsfag og NOK 7.450 for 10 studiepoengsfag.   
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KONTAKTINFORMASJON 

Steinerhøyskolens ansatte: telefonnummer, e-post 
Dagny Ringheim: Rektor    22 54 72 39 dagny.ringheim@steinerhoyskolen.no 

Steinar Døhlen: Administrativ og økonomisk leder 22 54 72 30 steinar.dohlen@steinerhoyskolen.no 

Trude Bø: Studieadministrativ leder  22 54 05 90 trude.bo@steinerhoyskolen.no 

Kyra Kleinstapel Studiekonsulent   22 54 05 90 kyra.kleinstapel@steinerhoyskolen.no 

Frode Barkved:     22 54 05 96 frode.barkved@steinerhoyskolen.no 

Fabio Bento:        fabio.bento@steinerhoyskolen.no 

Bente Edlund:     22 54 05 97 bente.edlund@steinerhoyskolen.no 

Even Lynne     22 54 05 96 even.lynne@steinerhoyskolen.no 

Venta M. Gaarder     22 54 05 94 venta.gaarder@steinerhoyskolen.no 

Marius Wahl Gran     22 54 72 37 marius.wahl.gran@steinerhoyskolen.no 

Nanina Helfrid Jahn Hayes    22 54 72 31 nanina.hayes@steinerhoyskolen.no 

Henrik Holm     22 54 05 91 henrik.holm@steinerhoyskolen.no 

Sidsel Hovland:     22 54 72 37 sidsel.hovland@steinerhoyskolen.no 

Ellen Fjeld Køttker:    22 54 72 32 ellen.kottker@steinerhoyskolen.no 

Odd Lindbråten:       odd.lindbraten@steinerhoyskolen.no 

Markus Lindholm       markus.lindholm@steinerhoyskolen.no 

Ingrid Reistad     22 54 72 35 ingrid.reistad@steinerhoyskolen.no 

Grethe Solbakk       grethe.solbakk@steinerhoyskolen.no 

Anne-Mette Stabel:    22 54 05 92 anne-mette.stabel@steinerhoyskolen.no 

Vilde Stabel     22 54 72 36 vilde.stabel@steinerhoyskolen.no 

Jenny Steinnes     22 54 05 91 jenny.steinnes@steinerhoyskolen.no 

Morten Stene         22 54 72 33 morten.stene@steinerhoyskolen.no 

Marianne Tellmann:      marianne.tellmann@steinerhoyskolen.no 

Ingvild Thurman-Nielsen Skeie   22 54 05 98 ingvild.skeie@steinerhoyskolen.no 

Josefin Winther     22 54 05 93 josefin.winther@steinerhoyskolen.no 
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Oslo: Ljabru gård, Steinerbhg.  nordstrand@steinerbarnehage.no Ljabruveien 90 1266 Oslo  48 99 50 01 

Oslo: Eventyrbrua Steinerbhg. eventyrbrua@steinerbarnehage.no Storgata 55 0182 Oslo  22 20 94 30 

Oslo: Linden Rudolf Steinerbhg. linden@steinerbarnehage.no Hoffsveien 41 0377 Oslo  22 73 30 27 

Oslo: Mikaelgården Steinerbhg. post@mikaelgaarden.no  Bølerlia 3B 0691 Oslo  40 31 11 44 

Sandefjord: Epleblomsten Steinerbhg. epleblomsten@steinerbarnehage.no Gokstadryggen 6 3217 Sandefjord 33 46 15 20 

Stavanger: Bukkene Bruse  bukkenebruse@steinerbarnehage.no Skolevollen 19 4017 Stavanger 51 58 48 44 

Stavanger: Villrosen Steinerbhg. villrosen@steinerbarnehage.no PB 6060 4088 Stavanger  51 88 22 48 

Stavanger: Biå-Steinerbhg.   bia@steinerbarnehage.no   Figgjogaten 11 4015 Stavanger 51 87 08 38 

Sør-Trøndelag: Solblomsten S.bhg. solblomsten1@hotmail.com  Skolegt. 15, PB. 147, 7130 Brakstad 97 72 67 36 

Tromsø: Steinerbhg. i Kveldroveien kveldroveien@steinerbarnehagentromso.no Kveldroveien 17b 9007 Tromsø 77 68 25 61 

Trondheim: Rotnissen  rotnissen@steinerbarnehage.no Arkitekt Ebbellsveg 34 7053 Ranheim 73 91 32 44 

Trondheim: Steinerbhg.i Ila  steinerbarnehagenila@gmail.com Mellomila 1B 7419 Trondheim 73 51 13 63 

Trondheim: Sommerfuglen Steinerbhg sommerfuglen@steinerbarnehage.no Havsteinekra 7 7021 Trondheim 72 55 83 00 

Vestfold: Steinerbhg. på Nøtterøy notteroy@steinerbarnehage.no Furumoveien 3142 Vestskogen 33 35 22 09 

Ålesund: Rudolf Steinerbhg. Stjerneøye stjerneoye@stjerneoye.no  Husafjellet 7 6009 Ålesund  70 13 89 33 

Ås: Haugtussa Steinerbhg.  haugtussa@steinerbarnehage.no Haugerudveien 7 1430 Ås  64 94 48 70 

Sosialterapeutiske landsbyer, hjem og skoler 
Camphill Rotvoll   velkommen@camphill-rotvoll.no Hans Collins vei 5 7053 Ranheim 73 82 68 50 

Granly Stiftelse   granly@granly-stiftelse.no  Mjøsvegen 498 2849 Kapp  61 14 36 60 

Grobunn    post@grobunn.no    Frenningvei 102 2344 Ilseng  48 16 05 41 

Helgeseter   post@helgeseter.no  Øvre Sædalsvei 5099 Bergen  55 27 38 99 

Hogganvik Landsby   hogganvik@camphill.no  Hogganvikvegen 28 5583 Vikedal 52 76 01 11 

Helsepedagogisk Steinerskole  

på Hedemarken   hedemarken@steinerskolen.no  Postboks 100 2312 Ottestad  62 58 89 00 

Helsepedagogisk S.skole på Skjold skjold@steinerskolen.no  Harald Skjoldsvei 32 5236 Rådal 55 11 23 80 

Jøssåsen Landsby   office@jossasen.no  Jøssåsveien 161 7550 Hommelvik 73 97 12 22 

Ljabruskolen   ljabruskolen@steinerskolen.no Ljabrubakken 50 1165 Oslo  22 62 98 90 

Momo Waldorfskole  momo@steinerskolen.no  Sandbakkvegen 73 7072 Heimdal 99 16 31 00 

Rostadheimen Bofellesskap  post@rostadheimen.no  Garnesveien 166 5264 Garnes 55 53 78 81 

Camphill Solborg   solborg@camphill.no  Solborgveien 21 3520 Jevnaker 32 13 24 80 

Vallersund Gård og Framskolen vallersund-gaard@camphill.no Valsøyveien 145 7167 Vallersund 72 52 70 80 

Vidaråsen Landsby   office@vidaraasen.no  Landsbyveien 34 3158 Andebu 33 44 41 00 

Andre kontakter 
Steinerskoleforbundet  forbundet@steinerskolen.no  www.steinerskolen.no  22 54 25 40 

Steinerbarnehageforbundet  forbundet@Steinerbarnehagene.no www.steinerbarnehagene.no 93 45 62 11 

Steinerskolenes Foreldreforbund hilde@foreldrene.no  www.foreldrene.no  97 13 23 13 

Egne notater






