
OVERSKOLE
- EN ANDEN FORM FOR UNGDOMSUDDANNELSE

EN UNGDOMSUDDANNELSE MED KUNST,  
KVANTETEORI OG HÅNDVÆRKEN UNGDOMSUDDANNELSE MED KUNST,  
KVANTETEORI OG HÅNDVÆRK

RUDOLF STEINER- SKOLEN I SKANDERBORGS



Hvorfor gør vi som vi gør?
For os handler det først og fremmest 
om dannelse og lærdom.
Skolen arbejder med det hele men-
neske: Det er ikke nok at kigge på, 
hvordan det unge menneske klarer 
sig fagligt. Vi mener også, at resten af 
mennesket er vigtigt.
For os er det dannede menneske et frit, 
skabende menneske, med stor lærdom 
og respekt for sin moral og etik, og 
fysiske og sjælelige udvikling.

Hvordan underviser vi?
Den kunstneriske og kreativt inspire-
rede undervisning styrker den unges 
forståelse og empati, kreativitet og 
initiativ. 
Kunst, musik og bevægelse højner det 
faglige niveau såvel i de humanistiske 
som naturvidenskabelige fag.
Dagligdagen på Rudolf Steiner-Skolen 

i Skanderborg foregår i en høflig og 
arbejdsom atmosfære, hvor den unge 
kommer meget tæt på sine lærere og 
endnu tættere på sine kammerater.

Overskolen og Steiner-HF
Fra skoleåret 2018 vil der være to slags 
overskoler; den som I kender her fra 
skolen og den nye “Steiner-HF”.
Kravene for at blive en Steiner HF er;
• at vi har en klassekvotient på mindst 

20 elever. 
• at vores overskolelærere afskediges 

eller efteruddannes på kandidat- 
niveau.

• at der ansættes en rektor for  
Overskolen.

Det vil efter vores mening ændre 
Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg 
fundamentalt og i en retning vi ikke 
ønsker.



Rejser og ture
Vi er en skole, hvor der altid er en god 
grund til, at vi rejser.

• Hvert år tager 9.-12. klasse på ry-
ste-sammen-tur, gerne til Tunø.

• I 9. klasse er der en mindre tur, 3 eller 
4 dage, til Ny Carlsberg Glyptotek i 
København i forbindelse med billed-
kunst-undervisningen.

• I 9. klasse er der desuden også 
praktikophold på et landbrug for hele 
klassen.

• I 1.videregående (10. klasse) er der 
en landmålingstur i forbindelse med 
trigonometri-undervisningen i mate-
matik.

• I 3.vidergående (12. klasse) -som af-
slutning på overbygningsforløbet- er 
der en kunstrejse til bl.a. Norditalien 

og Schweiz i forbindelse med billed-
kunst- og arkitektur-undervisningen.

• Fremover vil der ud over disse studie- 
rejser blive afholdt ture i 1. og 2. 
videregående til nogle af Europas 
storbyer. Udgangspunktet for disse  
er kultur, historie, musik og sam-
fundsfag.

Forældrebetalingen til rejseaktivitet i 
Overskolen andrager omtrentligt disse 
beløb: 
• Ryste-sammen tur; ca. 400,-
• Glyptotekstur; 400,-
• Landbrugstur; 500,-
• Landmålingstur; 300,-
• Kunstrejse; maksimalt 7.000,-
• Storbyrejse; 1.500,-



Sammenhold og livsduelighed 
vi ønsker, at de unge får de bedst mulige redskaber til at håndtere deres fremtid

Dannelse 
vi betragter den unge som et helt menneske og ikke bare en faglig person

En kreativ ungdomsuddannelse 
vi er en almen skole med vægt på det musiske og kreative

Nærhed og fællesskab
Vi ønsker at være en fri skole funderet på Waldorfpædagogik, præget af tryghed, 
nærhed og fællesskab.

Vidnesbyrd
vidnesbyrdet fra 3. videregående vil også fremover kunne sammenlignes med et 
studenter- eller HF-afgangsbevis, og man skal stadig søge via kvote 2*, uanset om 
man kommer fra en almindelig Steinerskole som vores eller en Steiner-HF.

Rejsekort 
skolen betaler 2/3 rejsekort fra 9. klasse og frem, hvis den unge bor mere end 9 
km væk**
 
* En del uddannelser har ikke krav om kvote 2, der kan du blive direkte optaget. Er der optagelseskrav 
til drømmestudiet vil det som regel betyde, at du skal til en optagelsesprøve før studiestart.
** Kilometertallet udregnes med Google efter kortest mulige rute fra skolen til elevens bopæl. Rejse-
kortet gælder offentlig transport. 

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os: 
Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg 
Telefon: 86 51 19 81. Mail: kontor@rss8660.dk

Det lægger vi vægt på


