
Vi håper du vil finne inspirasjon, utvide ditt repertoar og delta i spen-
nende og utviklende samtaler. Vi anbefaler at du slår deg sammen 
med kolleger og tilbringer kursdagene på skolen, en hytte, hotell eller 
noe annet hyggelig for felles pauser og lunsj, faglige samtaler og en 
utvidet sosial opplevelse. 

Du finner utfyllende kursbeskrivelser, program for samtalegrupper 
og påmelding på steinerhoyskolen.no

Påmeldingsfrist er 22. juni!

• Hver dag begynner med morgenforedrag 9.00-9.30.

• Hver dag deltar du online i engelsk-kurset, en time hver dag.

• Deretter prioriterer du tiden slik at du får god tid til å se 
filmene om Ungdom som utfordrer og Norsk i alle fag. 
Du laster ned og leser gjennom materiellet som følger 
filmene og forbereder deg med spørsmål eller inn-
spill til samtalegruppene du har meldt deg på. Denne            
forberedelsen kan også skje i uken før Oslokurset 
ettersom materiell er tilgjengelig for deg fra 26. juli.

• Hvis du vil møte de andre deltakerne til kaffe og prat er 
det åpent i den digitale kaféen hver dag i lunsjpausen.

• Du ser innledningen til Maling som danningsfag og gjør 
de kunstneriske oppgavene som følger med. 

Eksempel på deltakelse
Du ønsker å delta på Oslokurset og har plukket ut disse kursene: 
Ungdom som utfordrer, Engelsk for trinn 6-10, Norsk i alle fag og 
Maling som danningsfag.

PROGRAM2021

Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, 
men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil 
lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk 
og praksis. 

I programmet finner du et stort tilbud av kurs som    
dekker de fleste fag i grunnskolen, og fire kurs for 
lærere på videregående. Det er i tillegg et utvalg 
praktiske og kunstneriske kurs.

OSLOKURSET
2.- 6. august

Med vennlig hilsen Dagny Ringheim og Ninon Onarheim.



Oslokurset arrangeres i år som et webinar som består av:
• Forhåndsinnspilte filmer og foredrag som kan sees på nett fra

uke 30 til og med uke 32
• Daglige direktesendte morgenforedrag i uke 31:

Ideer til nysgjerrighetspedagogikk ved Markus Lindholm
• Enkelte emner tilbys som online kurs
• Digitale samtalegrupper arrangeres hver dag i uke 31
• Daglig digital kafé for å møte andre deltakere
• Mapper med artikler, kilder og inspirasjon til videre arbeid som

kan lastes ned

Den digitale gjennomføringen åpner for deltakelse i flere kurs, men 
krever at deltakerne setter av tid til å se innledninger, filmer og 
lese materiellet tilhørende kursene før de deltar i de digitale sam-
talegruppene som hører til de fleste av kursene. Samtalegruppene 
ledes av foredragsholder i hvert kurs.

For kursene for videregående trinn og for noen av de praktiske og 
kunstneriske fagene arrangeres det ikke samtalegrupper. 

Innhold og form

Påmelding og kursbevis
Påmelding skjer i to runder. Først melder du deg på Oslokurset. 
Etter at påmeldingsfristen er gått ut 22. juni, får alle påmeldte 
tilsendt mer informasjon og påmeldingsskjema til samtalegruppe-
ne. Alle påmeldte får tilsendt individuell innlogging til kursportalen 
og linker til de gruppene de er påmeldt.
Alle deltakere får tilsendt kursbevis i etterkant av Oslokurset.

Fagkurs          
Geo og biofag 7.-10. klasse. Markus Lindholm     
Fysikk 7.-10. klasse. Vahan Babayan
Kjemi 8.-10. klasse. Vahan Babayan            
Matematikk 1.-10. klasse. Ellen Køttker, Steinar Gundersen og Hedvig Fon Klyve 
Innblikk i skolehagen. Jolien Perotti
Mat og helse. Etikk og bærekraft 8. og 9. klasse. Jolien Perotti
Norsk 1.- 10. klasse. Marianne Tellmann og Grace Stene
Norsk i alle fag. Marianne Tellmann
Lesningen etter den første leseinnlæringen, 3.- 5. klasse. Åsa Månsson D´Souza 
Samfunnskunnskap 8.-10. klasse. Grace Stene
Historie 5.-10. klasse. Vilde Stabel og Grace Stene
Religion og livssyn 2.-10. klasse. Janne B. Haanes  
Engelsk 2.-5. klasse og 6.-10. klasse. Torsten Håkansson (online kurs) 
Formtegning 2.-3. klasse og 4.-5. klasse. Henrik Thaulow
Maling som danningsfag. Karen Helgaseth Suhrke
Håndarbeid med vekt på strikking og hekling 2.-4. klasse. Kirsten Borgnes  
Småsløyd for barnetrinnet. Lars Wegge
Sang i fellesskap. Maja Hallanger

Videregående trinn - Upper Secondary School      
Physics in Upper Secondary School. Wilfried Sommer
Working with Literature in High School Foreign Language Lessons. Peter Lutzker 
The Development of Feeling in Education. Jost Schieren
Kunstneriske svar på teoretiske spørsmål. Mona Pahle Bjerke

Overordnete tema    
1. klassepedagogikk. Dag Øystein Nome
Hovedfaget muligheter, 2.-4. klasse. Åsa Månsson D´Souza
Ungdom som utfordrer. Josefin Winther
Kjønn og identitet. Josefin Winther
Lærerens syvdelte formidlingsinstrument. Even Lynne
Klasseledelse – online i uke 31. Ellen Fjeld Køttker
Ansiktets filosofi i en digital tid. Henrik Holm
Den nye historien – ledertrening og personlig utvikling. Even Lynne
Påfyll for waldorflærere. Åsa Månsson D´Souza

MERK: 1.–10. klasse i norsk betegnelse tilsvarer 0.–9. klasse svensk/dansk/finsk/islandsk.




