
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Lærerseminariet 
 

Vil du være Rudolf Steiner-lærer? 
Rudolf Steiner-lærerseminariet i Skanderborg tilbyder en 3-årig deltidsuddannelse, 
som giver et bredt grundlag for arbejdet som lærer eller pædagog ved de danske 
Rudolf Steiner-skoler. 
 

de 3 år 
Danmark har 15 Rudolf Steiner-skoler, hvor engagerede lærere gør deres bedste for 
at opdrage og undervise børn på en forsvarlig og kunstnerisk måde. Seminariet ved 
Rudolf Steiner højskolen for opdragelseskunst er treårigt og har rod i Rudolf Steiners 
menneskesyn og verdensanskuelse. Der er undervisning i gennemsnit hver tredje 
fredag-lørdag og med mere intensive forløb i påske-, sommer- og efterårsferierne.  
Kunst og håndværk er udover erkendelse omdrejningspunkter i hele uddannelsen.  
Kursusforløbet er karakter- og eksamensfrit. Der forudsættes min 80% deltagelse. 
Der gives diplom efter 3 års aktivt studieforløb. I de enkelte undervisningsgange 
veksles mellem foredrag, samtaler, studenter-oplæg, gruppe- og selvstændigt ar-
bejde samt praksis. Undervisningen foregår fortrinsvis på Audonicon i Skanderborg. 
 

Optagelse  
Der forudsættes ikke specifikke uddannelser, men en oprigtig interesse for Rudolf 
Steiner Skolernes pædagogik og dermed for antroposofi, og ved en optagelsessam-
tale afstemmes forventningerne til uddannelsen gensidigt.  
Ring eller skriv for at aftale tid for et besøg på uddannelsen. 
 

Hospitation og praktik  
På første og andet år er formålet med hospitationen, at man er en opmærksomt  
iagttagende gæst i undervisningen på en skole. Man følger en lærer, en klasse eller 
et fag i to til tre uger. På tredje år er man praktikant, hvilket vil sige, at man sammen 
med de praktikansvarlige på skolerne udformer undervisning og superviseres af de 
relevante lærere. 
 

Hvornår  
Studiestart 25. januar og 26. januar 2019 
 

Hør & se nærmere  
www.opdragelseskunst.dk eller kontakt kontor@opdragelseskunst.dk eller  
seminarieleder Hanne Winterberg på tlf. 3026 0328 
 
Det er afgørende at vise de lærerstuderende, hvad virkelig kunst er – ikke kun 
med hensyn til maleri, skulptur og musik, men i selve det at undervise. 

Rudolf Steiner-pædagogisk 
grundkursus – barnet fra 0-7 år 

 
Grundkursets sigte er at bidrage til uddannelse af medarbejdere i Rudolf Steiner 
børnehaver, vuggestuer og andre pasningstilbud, som har deres ideelle ståsted i an-
troposofien. Det Rudolf Steinerpædagogiske grundkursus samarbejder med den stu-
derendes arbejdsplads, som fungerer som en mesterlære til seminariets skoleforløb. 
 
1.år Introduktion til det antroposofiske menneske- og verdensbillede. Iagttagelses- 
og erkendelsesøvelser. Barnets udvikling 0-7 år. Børnesygdomme. Barnets ernæ-
ring. Selvopdragelse. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på formgiv-
ning i træ, ler, voks. Eurytmi og korsang. 

2. år Videre arbejde med antroposofi. Sanselære. Børnetegninger. Musik: fløjte-
spil, lyrespil og sanglege. Opøvelse af praktiske færdigheder – hovedvægt på ma-
ling, tegning, tekstiler. Eurytmi og korsang. 

3. år Videre arbejde med antroposofi. Rytmer i årsløbet, ugen og dagen. Eventyr-
fortælling, rim og remser. Udsatte børn og udviklingsforstyrrelser. Forældresamar-
bejde. Praktiske færdigheder: Dukkesyning, bordspil, udendørsleg. Eurytmi og kor-
sang. 
 
HVORDAN  
9 ordinære undervisningsgange fra kl. 17 fredag til kl. 17 lørdag pr. år samt 3 længe-
revarende undervisningsforløb fordelt på påske-, sommer- og efterårsferie. Kursus-
forløbet er karakter- og eksamensfrit. Der forudsættes min 80% deltagelse. Der gi-
ves diplom efter 3 års aktivt studieforløb. I de enkelte undervisningsgange veksles 
mellem foredrag, samtaler, studenter-oplæg, gruppe- og selvstændigt arbejde samt 
praksis. 
 

Hvornår  
Studiestart 25. januar og 26. januar 2019 
 

HVOR  
Undervisningen foregår fortrinsvis på Audonicon i Skanderborg. 
 

Hør & se nærmere  
www.opdragelseskunst.dk og www.steinerseminar.dk eller kontakt kontor@opdra-
gelseskunst.dk eller seminarieleder Hanne Winterberg på tlf.  3026 0328 
 


