STEINER HF
I AARHUS
EN EKSAMENS- OG KARAKTERFRI
UNGDOMSUDDANNELSE

Musik er en
central del af
hverdagen på
Steiner HF

HJERTELIGT VELKOMMEN
TIL STEINER HF I AARHUS
Steiner HF er en adgangsgivende eksamens- og karakterfri
ungdomsuddannelse med fokus på det hele menneske.
Hos os er de boglige, kreative og håndværksmæssige fag ligestillet, og
du vil opleve en afvekslende og engageret hverdag, hvor du samtidig
tilegner dig sociale og kreative kompetencer. Både gennem
samarbejdsprojekter inden for alle fagtyper, men også gennem det
gode og ligeværdige forhold mellem dig og din lærer. Det absolut
vigtigste for os er, at du (for)bliver et helt og selvstændigt tænkende
individ, der er nysgerrig på verden.
I vores håndbog kan du læse meget mere om Steiner HF i Aarhus.
Rigtig god fornøjelse!

De bedste hilsner
Rektor Ivone Grene

Skolen ligger
fint placeret
mellem skov
og strand
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Skolens bigård
finder du i haven
bag HF-bygningen
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HVAD GIVER STEINER HF
ADGANG TIL?
Hos os får du ikke karakterer, og du skal ikke til eksamen. Når du
afslutter din Steiner HF, får du til gengæld et afsluttende vidnesbyrd
som beskriver, hvordan du har klaret dig både fagligt og socialt,
herunder udvikling og læringskurve fra start til slut. Det afsluttende
vidnesbyrd er ikke kun et indblik i de boglige fag, men tegner også et
billede af, hvordan du har klaret dig i de kunstneriske- og
håndværksmæssige fag. I dit vidnesbyrd indgår også et EPC
(Europæisk Portfolio Certifikat). EPC er et certificeret, EU-anerkendt og
selvreflekterende evalueringsredskab, hvor din viden, dine evner, dine
færdigheder og dine kompetencer dokumenteres.
Hvis du vil søge en videregående uddannelse efter din Steiner HF, skal
du søge ind via kvote 2. Uanset om du kommer fra en Steiner HF eller
ej, er det relevant for alle ansøgere i kvote 2, at kunne dokumentere
særlige kvalifikationer. Denne dokumentation er en integreret del af dit
afsluttende vidnesbyrd. Her dokumenteres blandt andet dine
kompetencer inden for selvstændig, kritisk og reflekterende tilgang til
teoretiske, musiske, kunstneriske og håndværkstekniske fag.
Derudover bliver din evne til at udnytte kreativ tænkning og
tværfaglighed i opgaveløsning og dine sociale kompetencer også
beskrevet. Det afsluttende vidnesbyrd er formelt sidestillet med andre
afsluttede gymnasiale eksaminer. Med vores fagpakke kan du dermed
søge optagelse på både professionsuddannelser, erhvervsakademier
og på universitetsuddannelser. Du opnår et kvalificeret grundlag for
efterfølgende at vælge uddannelsesretning.
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HVEM
& HVOR?
Skolens historie
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus blev grundlagt i 1955 af Rudolf
Steiner Skoleforeningen. En forening stiftet af forskellige
mennesker med stor interesse for og indsigt i Rudolf Steiners
forståelse af pædagogik og menneskelig udvikling. I 1956 købte
foreningen Strandvejen 102, den første af fem villaer, smukt
beliggende på første parket til havet og med skoven i baghaven.
HF-bygningen
På Strandvejen 90 finder du HF-bygningen. Efter mange år som
privat familiehus og sidenhen kontorbygning, blev villaen i 2017 en
del af Steiner-landskabet ved havet. En gennemgribende
renovering i 2017-2018 gør, at villaen i dag står med oprindelig
sjæl, originale parketgulve og samtidig et fornyet udtryk. I
baghaven finder du en grøn have, en summende bigård og en lys
havestue. Indvendigt møder du lyse undervisningslokaler,
hyggelige kroge og en hjemlig stemning.
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HF-bygningen,
Strandvejen 90
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Skolens
hovedbygning,
Strandvejen 102,
hvor
administrationen
holder til

Skolens
værkstedsbygning,
hvor bl.a. design
og arkitektur
holder til
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VORES
FYSISKE RAMMER
Inspirerende omgivelser
Æstetik, naturmaterialer og bæredygtighed er vigtige elementer på
vores skole. Mennesket oplever og lærer gennem sanserne.
Derfor skal skolens rammer, møbler, rumforhold, lys og farver
være inspirerende for dig som elev. Ligeledes er grundtanken, at
omgivelserne skal stimulere dine skabende evner.
En tanke som også forgrener sig ud i vores værksteds-, design- og
håndværkslokaler. Her er der rig mulighed for at tegne, male, sy,
arbejde med tinstøbning, modellering, plasticering eller grafik. Du
kan også bruge dine hænder i vores stenhugningsfag.
I skolens baghave finder du Marselisborgskovene, som du frit kan
bruge i løbet af skoledagen.
Skolens administrationen finder du i hovedbygningen, Strandvejen
102, knap 200 meter fra HF-bygningen. I forlængelse af
hovedbygningen ligger også vores sal, hvor du i løbet af skoleåret
vil opleve skuespil, koncerter og årstidsfester.
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UNDERVISNING &
EVALUERING
Skoledagens rytme
Skoledagen er tilrettelagt med teoretiske fag om formiddagen,
hvor din koncentration er størst. Hver dag starter med to timers
hovedfag. Det kan fx være litteratur, matematik, biologi, fysik eller
historie. Fælles for hovedfagene er, at de søger i dybden med
forskellige temaer, og at de som oftest afvikles over tre-fire ugers
perioder. Bagefter er der fagtimer. Det kan fx være dansk,
matematik, sprogfag, kor, orkester eller idræt. Sidst på dagen, hvor
din krop trænger til at blive aktiveret, er der kunst- og
håndværksfag.
Hovedfagshæftet
Når et hovedfag afsluttes efter tre-fire uger, skal du aflevere et
selvstændigt udformet hovedfagshæfte. Målet er at dokumentere
din forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet. Samtidig er
det en fin afrunding på dit læringsforløb. Hæftet forsynes med
forside, indholdsfortegnelse, illustrationer, kildeliste m.v. Du vil
modtage en skriftlig evaluering på baggrund af hver
hovedfagsperiode. Evalueringen beskriver din indsats i
hovedfagsperioden, men vil også have et formativt og udviklende
fokus med gode råd vejledning ift. din videre læring.
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Skoledagen er
tilrettelagt, så der er
en god balance
mellem det boglige,
det kreative og det
håndværksmæssige
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FAG PÅ STEINER HF
Steiner HF er Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden
eksaminer og karakterer. Vi arbejder med en udvidet
fagpakke som, udover de boglige fag, også omfatter en
række fag inden for håndværk, musik og kunst. Her kan du
orientere dig i Steiner HF’s fagpakke og fagniveauer.

A-niveau
Dansk
Historie
B-niveau
Design og arkitektur
Samfundsfag
Matematik
Engelsk
Tysk eller spansk
C-niveau
Biologi
Kemi
Geografi
Religion
Filosofi
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Du vil også få en række kunstneriske og
håndværksmæssige fag:

Bogbinding
Stenhugning
Maling
Tegning
Plasticering
Tinstøbning
Eurytmi
Drama
Orkester
Musik
Kor
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FAG PÅ STEINER HF

DESIGN & ARKITEKTUR
Design & arkitektur omfatter en bred vifte af kunstneriske og
håndværksmæssige fag, som vi både arbejder teoretisk, analytisk,
praktisk og i høj grad processuelt med. I faget går vi i dybden med
fire områder: designprocesser, design, arkitektur og visuel
kommunikation.
I designprocesser lærer du at tænke innovativt i forhold til
konkrete udfordringer. Med et teoretisk og praktisk afsæt sætter vi
her fokus på design som proces. I design arbejder vi med formog konstruktionsundersøgelser, ud fra funktionalitet og æstetik, i
både 2D og 3D. I arkitektur arbejder du udforskende med fx
rumundersøgelser og -analyser. Du kommer også til at lave
skitser, modeller og tegninger af plan, snit og opstalt. I visuel
kommunikation arbejder du med forskellige
visualiseringsmetoder, herunder tegning, illustration og layout,
samt visuelle analoge og digitale præsentationsteknikker og metoder.
I alle fagområder kommer du til at arbejde med en historisk,
sociokulturel og bæredygtig vinkel og finde frem til løsningsforslag
på konkrete, komplekse og aktuelle problemstillinger.

15

EURYTMI
Eurytmi er et bevægelsesfag med fokus på både krop og sind.
Ordet eurytmi betyder ”harmonisk bevægelse” og tager
udgangspunkt i den strømmende bevægelse, som findes i musik
og digtning.
Vi kan arbejde i små og større grupper, men fælles for
undervisningen er, at eurytmiens bevægelser bliver til synlig sang
og synligt sprog.
Eurytmien er både en kunstnerisk udtryksform og et pædagogisk
virkemiddel. Vi arbejder blandt andet med helhed, samarbejde,
balance, overblik, koncentration og koordination - alt sammen i
harmoni med læreplanen for de forskellige alderstrin.
På Steiner HF lægges der vægt på eurytmien som kunstnerisk
udtryksform. Her arbejder vi på en forestilling, som vi
afslutningsvist opfører for forældre og skolens andre klasser.
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FAG PÅ STEINER HF

MUSIKUNDERVISNING
Musik i praksis er en central del af din hverdag på Steiner HF. Det
er et skabende, samlende og løftende element, som du vil opleve
både i det store fællesskab og gennem din egen fordybelse. Dertil
får du også et bredt indblik og fundament i musikteorien og
musikhistorien.
Vi har sang, recitation og samspil. Vi har kortimer, hvor hele
overskolen mødes i musikken, både vokalt og instrumentalt. Vi
skaber rum, så du kan dygtiggøre dig på et instrument og dykke
ned i den specifikke musikteori.
På Steiner HF sætter vi en ære i at dele vores arbejde med
hinanden og resten af skolen. Det gør vi blandt andet til skolens
interne begivenheder og til særskilte arrangementer uden for
skolen.
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DRAMAUNDERVISNING
På vores skole har vi en lang tradition for drama og skuespil.
Formålet med faget er at skabe et rum for kreativ tænkning,
kunstnerisk formidling og social forståelse.
Gennem teaterproduktion (lyd, lys, scenografi, kostumer, musik,
performance, annoncering/plakater osv.) skaber du, både
selvstændigt og i fællesskab med dine medstuderende, et
kunstnerisk og æstetisk virkefelt. Her lærer du at differentiere dine
egne perceptuelle evner. Især evnen til at observere, beskrive og
udvikle sceniske processer og færdigheder.
I faget drama er din krop, din stemme og din musikalitet det
primære udtryksmiddel. Det kan være udfordrende, men det er
også en katalysator for stor tillid, respekt og samhørighed dig og
dine medstuderende imellem.
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PROJEKTER
& FORLØB
I løbet af dine to år på Steiner HF vil der være forskellige
projektorienterede forløb:

1. HF
+ Dansk-historieopgave (DHO)
+ Årsopgave
+ 2 ugers socialpraktik i Danmark eller udlandet
+ Kor- og orkesterprojekter

2. HF
+ Større skriftlig opgave (SSO)
+ Årsopgave
+ 2 ugers kunst- og kulturrejse til Italien
+ Kor- og orkesterprojekter
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Socialpraktik
I løbet af 1. HF ligger der en periode med socialpraktik på to uger.
Socialpraktik handler om at mærke både sig selv og andre, men
også om at få sat virkeligheden lidt i perspektiv. Hvordan kan du
bruge dig selv til glæde for medmennesket og verden, til større
frihed, retfærdighed og fred? Hvor kan du gøre en forskel?
Årsopgave, DHO og SSO
Der er tre større skriftlige opgaver på Steiner HF: årsopgaven, den
større skriftlige opgave (SSO) og dansk-historieopgaven (DHO).
Årsopgave: I 2. HF skal du aflevere en årsopgave. Årsopgaven er
et projekt, som du har arbejdet selvstændigt med igennem et helt
år. Du bestemmer selv årsopgavens emne med en
emnebeskrivelse og en målsætning. og den indeholder både en
praktisk-kunstnerisk del og en teoretisk-skriftlig del. Årsopgaven er
et arbejde, som udføres sideløbende med din skolegang. Du vil få
grundig faglig og pædagogisk vejledning i det omfang, du har
behov for. Idéen er, at du gennem det lange, selvstændige arbejde
får erfaringer med at fordybe dig i et stofområde, der har din
særlige interesse, og udvikler dine egne evner og arbejdsmetoder.
Du skal fremlægge opgaven mundtligt for et publikum ved
afleveringen. Der tildeles individuelle vejledningstimer i forløbet,
og evalueringen indgår i det afsluttende vidnesbyrd.
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PROJEKTER & FORLØB

DHO står for den studieforberedende dansk-historieopgave, som
alle 1. HF’ere skal skrive. Opgaven har til formål at give dig erfaring
udi opgaveskrivning forud for SSO’en.
SSO står for ”større skriftlig opgave” og er en obligatorisk HFopgave, som skrives i sidste halvdel af 2. HF. Du kan vælge at
skrive opgaven i ét eller to HF-fag. Du skal følge undervisningen i
de fag, du vælger, og ét af fagene skal være på mindst B-niveau.
Sammen med din vejleder, som er en af skolens HF-lærere, vælger
du frit dit emneområde. Vejlederen skriver opgaveformuleringen,
som du får udleveret, når opgaveugen begynder. Opgaven skal
være 15 sider, og du har én uges undervisningsfri til at skrive den.
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Hos os får du
plads til at
fordybe dig i
processen
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Der opstår
venskaber på
tværs af klasserne
og der skabes
gode bånd mellem
elever og lærere

23

REJSER &
UDFLUGTER
Kunstrejsen
I 2. HF tager vi på en to ugers kunstrejse til Italien og Schweiz. Med
fokus på fællesskab, fordybelse og faglighed kulminerer kultur- og
æstetikundervisningen i en fantastisk udflugt, hvor du vil møde
kunst og arkitektur fra 500 e.Kr. og frem til i dag. Rejsen er både
en stor oplevelse til mindekartoteket og en repetition af
undervisningens temaer.
Rystesammentur
Overskolen (9. kl. til 2. HF) tager i august på en tur over to dage.
Formålet er, at åbne venskaber på tværs af klasserne og skabe
gode bånd mellem elever og lærere. Programmet vil blandt andet
bestå af hyggeligt samvær, gruppeudfordringer, madlavning og et
spændende natløb. Planlægningen af turen varetages af både
elever og lærere. Derfor vil du som elev også spille en aktiv rolle
på selve turen.
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RELATIONER
& KLASSERUM
Fællesskabet
I HF-bygningen summer gangene af liv. Vi er nysgerrige på verden
og på hinanden og der skabes gode fællesskaber, både i og på
tværs af klasserne. Vi har fokus på det hele menneske og har
respekt for hinandens forskelligheder.
Relationen mellem elev og lærer
2-3 gange om året indkaldes du til en personlig samtale med
klasselederen. Samtalerne sætter fokus på din indsats, dine
styrker og dine udfordringer. Samtalerne skaber ligeledes rum til
at snakke om din trivsel og dit sociale ståsted. Det er
klasselederens opgave at varetage din og klassens interesser og
udvikling. Det betyder, at klasselederen altid står til rådighed, hvis
du har behov for en samtale.
Timepulje
Eleverne og klasselederen råder i fællesskab over denne ugentlige
lektion. Alle emner, der vedrører klassens skolegang, kan her
tages op til drøftelse. Det kan fx være lektietimer, vejledning,
studieforberedende undervisning, generel trivsel eller andet.
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På Steiner HF har du, i
tæt samarbejde med din
underviser, mulighed for
at udvikle individuelle
interesser og potentialer
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Med Steiner HF er du
godt på vej, uanset om du
efterfølgende vælger en
akademisk, kunstnerisk,
professionsrettet eller
håndværksmæssig
uddannelse
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RELATIONER & KLASSERUM

Elevrådet
I skolens elevråd sidder repræsentanter fra hver klasse i
overskolen. Rådet mødes en gang om måneden, hvor eleverne
bringer emner på bane, som har relevans for overskolens studieliv
og trivsel. Gennem tæt dialog med lærerne og ledelsen skaber
elevrådet et elevdemokrati med god indsigt og indflydelse. Som
elevrådet selv beskriver det: “Vi arbejder for i fællesskab at skabe
vores drømmeskole.” Elevrådet repræsenterer Steiner HF i DGS
(Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), men repræsenterer
også vores skole i det hele taget. Som elevrådsmedlem har du
rigtig god mulighed for at lære folk at kende på tværs af
overskoleklasserne
Fraværsregistrering
Der er mødepligt til al undervisning. Det omfatter blandt andet alle
lektioner, skolelørdage, forestillinger, ekskursioner og studieture.
Lærerne registrerer fravær i starten af hver lektion/modul, og det
er dit ansvar at gøre rede for fraværets art i vores intranet,
LUDUS. Udover at møde til tiden forventes det, at du er
studieaktiv. Det vil sige, at man er velforberedt og deltager aktivt
og engageret i både klasseundervisning og gruppearbejde, at man
bidrager til et godt klassemiljø og afleverer skriftligt arbejde til
tiden. Der noteres ligeledes skriftligt fravær for manglende
afleveringer.
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ØKONOMI,
UDGIFTER & TILSKUD
Skolepenge og skolerejse
Som elev på Steiner HF betaler du skolepenge på niveau med de
øvrige klasser på skolen. Du betaler skolepenge 11 måneder årligt,
og juli måned er betalingsfri. Du kan se taksterne på vores
hjemmeside.
Derudover vil der være udgifter i forbindelse med kunstrejsen til
Italien og rystesammenturene. Der kan forekomme mindre
udgifter til materialer og lignede.
Fripladstilskud
Du kan søge fripladstilskud til skolepenge i 1. og 2. HF i
Fripladskassen for Private Gymnasier. Tilskuddets størrelse vil
blive beregnet på baggrund af indtægtsforhold og skal søges via
skolen.
SU, transport og studiekort
Som elev på Steiner HF, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte
(SU), på lige fod med andre godkendte ungdomsuddannelser. Når
du går på Steiner HF, kan du endvidere få Ungdomskort, som
giver dig rabat på din daglige transport fra bopæl til
uddannelsessted. Du kan ligeledes få et studiekort.
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HJERTELIGT VELKOMMEN
TIL STEINER HF I AARHUS
Steiner HF er en adgangsgivende eksamens- og
karakterfri ungdomsuddannelse med fokus på
det hele menneske.
Hos os er de boglige, kreative og
håndværksmæssige fag ligestillet, og du vil opleve
en afvekslende og engageret hverdag, hvor du
samtidig tilegner dig sociale og kreative
kompetencer. Både gennem samarbejdsprojekter
inden for alle fagtyper, men også gennem det
gode og ligeværdige forhold mellem dig og din
lærer.
Det absolut vigtigste for os er, at du (for)bliver et
helt og selvstændigt tænkende individ, der er
nysgerrig på verden.

