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Skolens kontaktinformasjon:
Skolens adresse: Skolevollen 19, 4017 Stavanger
Telefon, kontoret: 51828400 (9-15), lærerrom: 51828401
Mail: post@stavanger-steinerskolen.no
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Velkommen til ungdomskolen!
Steinerskolen er en skole fri for eksamen og karakterer, som jobber for et godt og
trygt skolemiljø.
Vi har et team med erfarne og engasjerte lærere. Hver klasse har en klasselærer
eller et klasseteam som passer på klassens interesser. Barbara Lien er rådgiver.
Emily Bizzozero er trinnleder for ungdomstrinnet. Hun har ansvar for
pedagogiske saker og annet papirarbeid. Skolens rektor er Annika Martens.
Sosiallærer er Linda Haaland. På kontoret vil du treffe Britt Undheim Eltervaag og
Tove Lill Abrahamsen. For ungdomstrinnet kan Anders Firing kontaktes med
spørsmål om data.
Elevråd

Skolen skal ha et elevråd som består av ett til to medlemmer for hver klasse.
Elevrådet skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og
velferdsinteresser. En representant fra lærerne sitter også på møtene.
Elevrådsformann videreformidler sakene fra elevrådet til rektor på eget møte.
Undervisningen

Undervisningen i Steinerskolen er lagt opp i perioder og fagtimer. Fagene som
undervises i perioder har en begrenset tidsramme på en eller flere uker, mens
fagtimene gjentas hver uke.
Hovedfagstiden utgjør en sammenhengende helhet med ulike aktiviteter i
begynnelsen av dagen. En del av hovedfagstiden brukes til utdypning av
gårsdagens stoff i dialog med klassen. Elevene får som oftest en arbeidsstund på
20-30 minutter som kan brukes til å føre inn i arbeidsboken (periodeheftet), til
gruppearbeid, til å snakke med læreren, til å lese utdelt arbeidsstoff, til
småprøver eller til samtale i klassen. Læreren kan benytte arbeidsstunden til å gi
elevene individuell oppfølging og veiledning. Resten av hovedfagstiden vil bli
benyttet til å gjennomgå nytt stoff.
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Håndverksundervisningen er også lagt i perioder. Oppbygningen av timene vil
variere fra fag til fag og friminuttene følger ikke den oppsatte timeplanen.
Fagene som øves hver uke følger den oppsatte timeplanen.
Skolen bruker itslearning som digital læringsplatform hvor faglærere legger ut
viktig faginformasjon. Elevene må derfor logge seg på itslearning jevnlig.
Elevene skal normalt ikke forlate klasserommet i timene og toalettbesøk gjøres i
friminuttet. Det skal ikke spises i timene, unntaket er selvfølgelig medisinske
grunner.

Friminutt

Fra 8. klassetrinnet er det lov for elevene å være i kantinen i friminuttene.
Elevene på ungdomstrinnet har ikke anledning til å oppholde seg ved
videregåendeklasserommene.

Periodeutskrifter

Fra og med 8. klasse skal elevene ha en skriftlig periodevurdering etter hver
hovedfagsperiode senest fire uker etter endt periode. Læreren sender en epostmelding til alle foresatte når periodevurderinger har blitt gitt eleven.

Halvårsrapporter

Fra og med 8. klasse får elevene en skriftlig rapport i timefagene som leveres til
elevene i januar. Det skal være en fremoverrettet kortfattet kommentar.

Vurderingskriterier

Ved skolestart får elevene fra og med 8. klasse vite hva de vurderes i og hva som
forventes i de ulike fagene. Lærerne utarbeider en skriftlig oversikt som er
tilgjengelig for elevene på itslearning. Lærerne gjennomgår denne på starten av
skoleåret.
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Innlevering av periodehefter og annet arbeid

Frister skal respekteres av alle. Som en generell regel vil ikke lærerne ta imot
innleveringer etter fristen. Alle skriftlige innleveringer skal telle med i
årsvurderingen hvis ikke annet er avtalt. Periodeheftet / periodearbeid leveres
senest tirsdag første uken etter at perioden er over. Elever som er fraværende
denne dag p.g.a. sykdom eller annet (begravelse, etc.) må gi melding om dette,
og gi beskjed til faglærer. Ellers kan innleveringen regnes som for sen. Dette vil
igjen medføre eventuell nedsatt ordenskarakter. Andre innleveringer som stiler,
prosjektarbeid, muntlige presentasjoner og lignende skal også ha faste
innleveringsfrister. Her gjelder samme regel som ved innlevering av
periodehefter.
Unntak:
1. Ved melding fra foreldre før innleveringsfristen
2. Dersom eleven er syk på innleveringsdagen, må oppgaven leveres så snart eleven
møter på skolen, alternativt avtale annet tidspunkt.

Når frister ikke blir overholdt, kan en lærer velge å ikke ta imot elevarbeid. Dette
kan da medføre manglende vurderingsgrunnlag. Eleven har 7 dagers klagefrist på
periodeutskriften.
Orden og oppførsel fra 8. klasse

Ordensreglene blir gjennomgått for elevene i begynnelsen av skoleåret, og gitt til
foresatte på foreldremøte. Disse reglene er hovedgrunnlaget for orden- og
oppførselskarakterene. De vil komme på halvårsrapporten og i årsbrevet.
Karakterene er God (G), Nokså God (NG) og Lite God (LG).
Etter 3 anmerkinger varsles foreldre muntlig eller via sms/mail. 7 dokumenterte
anmerkninger fører til skriftlig varsel om nedsatt ordenskarakter. Denne blir
overlevert elev og foresatte.
ORDEN:
Varsel kan gis:
• Ved 7 forsentkomminger. Ved videre forsentkomminger vil karakteren bli satt ned ved
totalt 12 forsentkomminger.
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• Ved manglende innleveringer, glemte bøker, papirer og gymtøy – og ellers manglende
lekser.
• Mobil eller lignende på skolen vil føre til varsel etter 3 anmerkninger, og karakteren
blir satt ned ved totalt 7 ganger.

OPPFØRSEL:
Varsel kan gis:
• Ved brudd på ordensreglene eller motarbeiding av undervisningsopplegget
• Ved krenkende eller nedsettende oppførsel mot lærer eller elev.

Spesielt for 10. klasse

Da Steinerskolen har en karakterfri grunnskole vil alle foresatte i 10. klasse
inviteres til en samtale med klasse- og faglærere for å formidle elevens faglige
ståsted i forbindelse med utlevering av halvårsrapport etter jul. Dette gjøres for å
sikre at foresatte er informert om eventuell fare for manglende
vurderingsgrunnlag og for å gi en pekepinn på nivå i de ulike fagene.
Det sendes også varsel fra faglærerne ved fare for manglende
vurderingsgrunnlag eller svært lav måloppnåelse for at eleven skal ha mulighet til
å ta igjen tapte vurderingssituasjoner.
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Ordensregler for Steinerskolen i Stavanger
Elever, foreldre og lærere har i fellesskap ansvar for å ta vare på den enkeltes trivsel og sikre
at alle elever har et trygt klasse- og skolemiljø uten at det forekommer krenkende atferd. Vi
må opparbeide en gjensidig respekt for hverandre i tale, skrift og handling. Vi skal ha respekt
for hverandres eiendom og skolens utstyr og bygninger.
Med krenkende adferd menes engangshendelser eller episoder som gjentas over tid hvor
det er et ubalansert styrkeforhold mellom offer og plager/e. det kan være:
Krenkende adferd kan være:
• mobbing fra en eller flere elever som sier eller gjør vonde eller ubehagelige ting mot en
annen elev
• handlinger som indirekte krenker en annen slik som utestengning og baksnakking
• vold som innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre
• rasisme, diskriminering eller trakassering som fremkommer på grunn av f.eks. seksualitet,
funksjonsevne, tro eller hudfarge
• digital trakassering som kan ramme når som helst på døgnet i form av nedsettende
språkbruk eller ufordelaktige bilder
Dersom krenkende adferd avdekkes, følges handlingsplanen for godt skolemiljø.

Grunnskolen:
• Klassen har ansvar for sitt eget klasserom og de rom de måtte benytte seg av i
skoletiden.
• Ytterklær og hodeplagg skal henges på anvist plass.
• Mat og drikke med unntak av vann, inntas i friminuttene, og alle har ansvar for å rydde
etter seg.
• Ved dårlig vær kan elevene oppholde seg i klasserommene i friminuttene med tilsyn av
lærer.
I kantinen
• I kantinen forventes det at alle oppfører seg på en slik måte at det ikke er til sjenanse
for andre.
• Alle elever har medansvar for å holde kantinen ryddig og ordentlig, slik at det blir et
hyggelig sted å være.
• Brudd på dette kan medføre utestenging fra kantinen i kortere eller lengre perioder.
Alle skolens ansatte har i samarbeid med klasselærer, myndighet til å utvise elever fra
kantinen. Utvisningen er et enkeltvedtak.
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På skolens uteområde
• I friminuttene er det ikke tillatt å oppholde seg innendørs, med unntak av 10.kl.
• Elever har ikke lov å forlate skolens område i skoletiden uten særskilt tillatelse.
• I friminuttene henvender elevene seg primært til vaktene hvis man har behov for en
voksen.
• Ballspill foregår på anviste plasser.
• Skateboard, sparkesykkel og rulleskøyter brukes på anvist plass fra 4.klasse. Hjelm er
påbudt for alle elever med unntak av elever på ungdomstrinnet som bruker
sparkesykkel.
• Det er ikke tillatt å kaste stein eller andre objekter som kan føre til skade.
• Snøballkasting er tillatt på basketballbanen og oppsatt blink.
• Sykler parkeres ved sykkelstativene.
• Sykling på skolens indre område er ikke tillatt.
• Skolen anbefaler sykling til og fra skolen fra 5.klasse.
Forøvrig gjelder
• Elevenes meldingsbok skal alltid være i sekken.
• Snop (tyggegummi, brus, sjokolade, drops etc.) er ikke tillatt uten avtale med lærer.
• Man skal ikke bruke sminke/maskering som kan virke skremmende eller støtende. Det
samme gjelder klær og symboler.
• Elevene skal ikke bruke mobiltelefon, mp3-spiller og lignende i skoletiden. Det er
læreren som styrer bruken av datamaskin og internett i timene.
• Skolen er et røykfritt område, men det er heller ikke tillatt å bruke snus, være ruset,
bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av andre rusmidler i skoletiden.
• I skoletiden er det heller ikke tillatt å ta med, bære eller bruke kniv, våpen eller andre
gjenstander som kan skade en selv eller andre.
Brudd på ordensreglene kan for elever medføre:
• Påtale: Muntlig påtale fra lærer eller andre ansatte ved skolen. Alle plikter å rette seg
etter slik påtale, og de vil i motsatt fall bli rapportert til klasselærer/sosiallærer.
Samtale vil bli gjennomført slik at eleven kan få forklart seg. Foresatte varles og i
samarbeid med skolen settes det i verk tiltak.
• Bortvisning: Ved grove forseelser som bruk av vold og /eller trusler, særlig
provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglene, kan elever vises bort
fra undervisningen i inntil tre dager. Det er rektor som i samråd med klasselærer
vedtar utvisningen som et enkeltvedtak. Før det gjøres vedtak, skal en ha vurdert å
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bruke andre hjelpetiltak. Eleven må alltid ha fått mulighet til å forklare seg. Foresatte
skal varsles før bortvisning dersom eleven er under 18 år. Utvisning innenfor 3 dagers
regelen skjer etter privatskoleloven § 3 -10 “Bortvisning av elever og tap av rettar”.
Andre tiltak kan være skolebytte etter privatskolelova § 3-3 eller politianmeldelse.
• Erstatningsansvar: Elever kan ifølge norsk lov bli stilt til ansvar for skader forårsaket på
andres eiendeler eller eiendom begrenset opptil kr 5000,-.
• Gjenstander kan bli inndratt ved brudd på ordensreglene og tilbakeleveres foresatte.
Dersom elever ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse, ikke tillater skolens
ledelse å foreta utvendig kontroll av elevenes eiendeler, kan dette føre til bortvisning.
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En liten oversikt
8. klasse
- får bruke kantinen
- er med på skoleballet for første gang
- tur med overnatting
- dagstur Sirdalen om vinteren
- får ordens- og oppførselskarakterer
- får halvårsrapporter

9. klasse
- har arbeidsuke
- tur med overnatting
- besøke VG skoler om våren
- dagstur Sirdalen om vinteren
- får ordens- og oppførselskarakterer
- får halvårsrapporter

10.klasse
- hospitering på VG høst
- arrangerer skoleballet for ungdomsskolen januar
- dagstur Sirdalen om vinteren
- besøk på helsestasjon for ungdom om våren.
- får ordens- og oppførselskarakterer
- får halvårsrapporter og endelig vitnemål til sommeren
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