
Studiespesialiserende

Vi har plass til deg slik du er – 
og vi gir deg rom til å vokse.

Moss videregående
steinerskole



Moss videregående steinerskole gir deg generell 
studiekompetanse og et utmerket grunnlag for 
høyere utdanning og videre karrieremuligheter. SIU
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Studiespesialiserende 

Du får ta del i et inkluderende og 
sosialt miljø med årlige turer og 
ekskursjoner. I vg3 har vi blant 
annet reist til Italia, Egypt, Cuba, 
India, Russland og Tanzania. 
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Eksamensfri, men ikke 
vurderingsfri VURD

E
Fordypningsfaget innenfor et 
selvvalgt tema erstatter eksamen 
hos oss. Tilbudet er godkjent av 
utdanningsdirektoratet, og gir deg 
generell studiekompetanse. 

Elevene får underveisvurdering, 
halvårsvurdering og standpunktvurdering 
i alle fag. Vurderingsformen består både av 
tallkarakter og en grundig skriftlig vurdering. RE
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Årsoppgave
Istedenfor forberedelser til eksamen arbeider elevene i vg3 
med et selvvalgt fordypningsemne kalt årsoppgaven. De 
velger tema og problemstilling selv, og jobber ut fra det i 
samarbeid med en veileder. Oppgaven blir vurdert av en 
ekstern sensor som er ekspert i det aktuelle temaet. I helhet 
minner ordningen om det man finner i høyere utdannelse.  

RPraktisk/kunstnerisk eller teoretisk 
oppgave

Personlig vekst

Faglig utforskningDybdelæring 

Studieteknikk

•

•



Jazzens historie

Animasjonsfilm Ledelse

Musikkproduksjon

Eksempler på 
årsoppgavetitler:

Hest og rytter

Søvn TPolitiets historie
i Norge

Skrive  roman

De puniske kriger

Svart belte i taekwondo

Tegneserie

Barnehagepedagogikk

Renesanssearkitektur

Bygge crosscart
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Hos oss lærer elevene gjennom mange kanaler og på
varierte måter. Dette kaller vi flerdimensjonal læring. 
Eksempler på dette er naturopplevelser og kunstneriske fag, 
som musikk, teater, tegning og animasjon. Vi arbeider ofte 
med tverrfaglige prosjekter, hvor elevene tilnærmer seg et 
tema gjennom ulike faglige perspektiver og metoder. 

Flerdimensjonal  
læring
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Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og 
utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og 
for å skape forandring og fornyelse. KKreativ verktøykasse RE A

Kreativ prosess som metode blir anvendt i 
mange fag på skolen vår. I tillegg til 
kunnskap og analytisk tenkning, er evnen til 
å løse problemer og være nyskapende det 
redskapet som unge mennesker trenger i 
møte med framtiden. Arbeid med kreative 
prosesser forbereder elevene til et samfunn 
og et yrkesliv med høye krav til omstilling og 
nytenkning. T I
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Rom for vekst

ROM
På steinerskolen er vi opptatt av at 
både undervisningen, det sosiale 
fellesskapet og det fysiske miljøet 
skal stimulere til elevenes vekst. 
Hver elev skal kunne utvikle seg fra 
sine forutsetninger. Våre varierte 
faglige opplegg legger til rette for at 
du skal kunne utvikle alle sider ved 
deg selv.

Vi har plass til deg slik du er – 
og vi gir deg rom til å vokse.



Tenke selv

Vi har en åpen og tolerant skole. Hos 
oss blir elevene oppfordret til å tenke 
kritisk, være seg selv og å stille opp for 
hverandre.
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Ofte stilte spørsmål

SHvem kan søke opptak?
Alle elever som har gjennomført 10-årig grunnskole og elever som 
ønsker overflytting fra en annen videregående skole kan søke om 
opptak direkte via vår hjemmeside

Hvordan kan jeg søke?
Du kan søke direkte via vår hjemmeside eller ta kontakt om du
trenger hjelp med prosessen.

Når kan jeg søke?
Du kan søke allerede nå. Vi vurderer søknader fortløpende.

Hvordan er det mulig å få generell 
studiekompetanse uten eksamen?
Du får generell studiekompetanse etter avsluttet videregående 
steinerskole, men vi har ikke eksamen. I stedet jobber du med en 
fordypningsoppgave, også kalt årsoppgave. VAR



Kontaktinfo:

Kontoret:
moss@steinerskolen.no
tlf. 69 27 85 80

Trinnleder: Merete Lunde Halling
merete.lunde.halling@steinerskolen.no
tlf. 45 00 55 12

www.moss.steinerskolen.no/videregående/
www.steinervgsmoss.no

Følg oss på sosiale medier: 
   
  @steinervgsmoss


