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Den brede variation af fag, som denne ud-
videde fagpakke indeholder, giver dig både 
teoretiske, kunstneriske og praktiske færdig-
heder og arbejdsmetoder. Du opnår dermed 
et kvalificeret grundlag for efterfølgende at 
vælge uddannelsesretning. 

Med en Steiner HF kan du søge ind på alle 
videregående uddannelser via kvote 2

I stedet for karakterer og eksamen får du 
udførlig individuel vejledning og mundtlige 
og skriftlige evalueringer af din indsats i tæt 
samarbejde med dine undervisere, 

Ved uddannelsens afslutning får du en om-
fattende skriftlig evaluering, som er det af-
sluttende vidnesbyrd.  Dette bruges bl.a. til 
at søge ind på videregående uddannelser.
Steiner HF er de sidste to år, af det vi kal-

der overbygningen, men du behøver ikke at 
have gået på en steinerskole for at tage en 
Steiner HF. Det vigtigste er, at du har lyst til 
at få en bred vifte af fag og arbejde med dine 
forskellige evner uden at skulle specialisere 
dig endnu.

Elever, der overvejer at tage en Steiner HF, 
kan også søge om optagelse på skolen fra 
10. klasse eller før og på den måde få en god 
forberedelse til den brede fagvifte, Steiner 
HF tilbyder.

Du kan søge SU og Ungdomskort på lige fod 
med andre godkendte ungdomsuddannel-
ser.

Er du interesseret, så kontakt os for at høre 
mere og kom evt. ud på et besøg. 

Steiner HF er en HF-ungdomsuddannelse uden eksamen og karak-
terer, hvor fagligheden er høj - også i håndværk, musik og kunst. 
Uddannelsen indeholder desuden fælles og individuelle projekter, 
studierejser og praktikker. 

STEINER HF

Maling er en af de mange kreative fag, der er 
med til at give ro og fordybelse på Steiner HF.
Læs mere om fagene på Steiner HF på  
steinerhf-odense.dk

Humanistiske og naturviden-
skabelige kernefag + musik, 
drama, billedkunst og  
håndværk 



Afvekslende skoledag 
Udvidet fagpakke
Alle Steiner HF-elever har en bred vifte  af 
obligatoriske fag, og vi har ikke valgfag på 
traditionel vis. Dog tilbyder vi tre fagpakke-
varianter, hvor du, som dit andet A-niveau 
fag, skal vælge enten matematik A, historie 
A eller engelsk A. Alle øvrige fag er på sam-
me niveau for alle elever. Du kan se listen 
over fag på næste side.

Vi har fokus på at forbinde den praktiske og 
teoretiske undervisning - også på tværs af 
fagene.  Undervisningen er tilrettelagt, så 
du både tilegner dig kompetencer i kreativ 
tænkning og sociale kompetencer gennem 
samarbejdsprojekter inden for alle fagtyper. 
Samtidig lærer du at arbejde selvstændigt 
og fordybe dig. 

DAGLIGDAGEN

Jeg kan godt lide matematik. Det er logisk. 
Der er kun én måde, og det kan ikke fortolkes 
på forskellige måder. Cornelia 1. HF.
Mød flere af eleverne, der er startet på Steiner 
HF på steinerhf-odense.dk

Med den udvidede fagpakke tilegner du dig både teoretiske,  
kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder



Fagpakke for Steiner HF med 
start i skoleåret 2019/2020

Antropologi 

Arkitektur

Biologi (C) 

Bogbinding 

Dansk (A) 

Drama 

Engelsk (A eller B)  

Eurytmi 

Fysik (C) 

Geografi (C) 

Historie (A eller B) 

Idræt 

Instrumentalundervisning 

Kemi (C) 

Kor 

Kulturrejse 

Litteratur 

Maling 

Matematik (A eller B) 

Musik (B) 

Musikhistorie 

Orkester 

Psykologi (C)

Religion (C) 

Samfundsfag (C) 

Stenhugning 

Sølvsmedning 

Træskulptur

Tysk (B) 

FAG

Jeg synes, det er fedt, at der er så mange 
forskellige håndværksfag på skolen - man 
bruger sig selv og hjernen på en anden måde. 
Asmus 1. HF.
Mød flere af eleverne, der er startet på Steiner 
HF på steinerhf-odense.dk

Steiner HF kombinerer humanistiske og na-
turvidenskabelige HF-kernefag med musik, 
drama, billedkunst, håndværk m.m. Der-
for får du en HF med noget ekstra oveni.  

Nedenfor kan du se, hvilke fag du får på en 
Steiner HF, og på hvilket niveau de forskel- 
lige HF-fag er. Alle fag er obligatoriske.



Kreativitet, kunst og 
håndværksfag er en  
naturlig del af skoledagen

Håndværk
Alle vil i løbet af Steiner HF stifte bekendtskab med 
håndværksfagene sølvsmedning og stenhugning, 
som både giver dig teoretisk, praktisk og kunstnerisk 
indsigt. Du får desuden også faget bogbinding, da du 
selv skal indbinde din årsopgave. 

Musik
Alle elever spiller på et instrument, og der er mange 
muligheder og niveauer. Du får individuel under-
visning i dit instrument, og du vil spille i orkester og 
synge i kor, hvor du møder forskellige stilarter og 
sværhedsgrader inden for musikken. I vil spille flere 
koncerter, og du kommer på kor- og orkesterrejser til 
udlandet. Du får også undervisning i musikteori. 

Kunst
Du bliver undervist i og arbejder med maleri og 
skulpturering i løbet af de to år på Steiner HF. Du  
får også undervisning i kunsthistorie og arkitektur  
og kommer på en kunst- og kulturrejse rundt i  
Europa på det sidste HF-år

Drama
I foråret i det sidste år på Steiner HF opfører klassen 
et større selvvalgt skuespil, som bl.a. giver eleverne 
mulighed for at omsætte litteraturundervisningen til 
praksis. Dette styrker sproget og modet til at stå frem 
og formidle et budskab. Samtidig udvikler det evnen 
til at samarbejde, ansvarligheden og den enkeltes 
sociale kompetencer.

KREATIVITET

De kunstneriske og håndværksmæssige fag 
har også et højt fagligt niveau på Steiner 
HF, og du lærer mere end en kunstart og et 
håndværk. Gennem fagene udvikler du både 
sociale kompetencer og kreativ og individu-
el tænkning, som også styrker dig i de mere 

klassiske, teoretiske fag. De forskellige fag 
spiller sammen og supplerer hinanden og er 
desuden med til at give dig en afvekslende 
hverdag, hvor du kan prøve dig selv af på 
forskellig vis. 

Fra orkesterrejsekoncerten 2018



FAG

Som elev på Steiner HF får du ikke karakterer 
eller går til eksamen. Til gengæld får du - i et 
tæt samarbejde med dine undervisere - ud-
førlig individuel vejledning og mundtlige og 
skriftlige evalueringer af indsats, kundskaber 
og resultater. 
       
I slutningen af andet år på Steiner HF får  du 
et omfattende afgangsvidnesbyrd, som 
henvender sig til omverdenen. Det afslut-
tende vidnesbyrd redegør grundigt for de 
kompetencer, du har erhvervet i de enkelte 
fag og angiver det samlede pensum i alle 
fag på Steiner HF. Desuden indeholder det 
en grundig vurdering af årspgaven, som er 
en stor selvvalgt opgave, der både omfatter 
en teoretisk, praktisk og kunstnerisk del. 

Herudover dokumenteres bl.a. kompetencer 
inden for selvstændig, kritisk og reflekteren-
de tilgang til såvel de teoretiske som mu-
siske, kunstneriske og håndværkstekniske 
fagområder, sociale kompetencer og evnen 
til at udnytte kreativ tænkning og tværfag-
lighed i opgaveløsning. 

I udarbejdelsen af vidnesbyrdet lægges stor 
vægt på, at du som elev får anerkendt dine 
opnåede kompetencer. Vidnesbyrdet anven- 
des bl.a. til at søge ind på videregående ud-
dannelser. 

Afgangsvidnesbyrd

Sidste skoledag er en festdag, hvor afgangs-
eleverne bl.a. får deres afsluttende vidnes-
byrd samt blomsterkrans på hovedet.  
Læs mere om afgangsvidnesbyrd på  
steinerhf-odense.dk



Efter Steiner HF

Vidnesbyrdet, som Steiner HF-afgangs-
elever afslutter deres uddannelse med, er 
formelt sidestillet med andre afsluttede 
gymnasiale eksaminer. Men da Steiner HF er 
karakter- og eksamensfri, skal du søge ind 
på videregående uddannelser via kvote 2.  

Med en Steiner HF kan du, i kraft af den 
udvidede fagpakke, søge optagelse på både 

de erhvervsakademier og professionsud-
dannelser, som en almindelig basis HF-fag-
pakke giver adgang til og på universitetsud-
dannelser, der kræver udvidet fagpakke. 
For kvote 2 ansøgere er det relevant at 
kunne dokumentere særlige kvalifikationer. 
Dette er en integreret del af vidnesbyrdet 
for Steiner HF. 

Med en Steiner HF kan du søge ind på alle videregående uddannel-
ser via kvote 2.

EFTER STEINER HF

Ane dimmiterede fra Rudolf Steiner-Skolen i 
Odense i 2013. I dag læser hun til jordemoder 
på Københavns Professionshøjskole.
Læs mere om mulighederne efter Steiner HF 
på steinerhf-odense.dk

Tidligere steinerelever

Viktor dimmiterede i 2013. Læser nu in-
novation og design på DTU i København.
Markus dimmiterede i 2016. Læser nu 
til Civilingeniør i Robotteknologi på SDU 
i Odense.
Johanne dimmiterede i 2013. Uddanner 
sig nu til møbelsnedker på Next>eud i Kø-
benhavn.
Jeppe dimmiterede i 2015. Uddanner sig 
nu på teater-, event- og av-teknikerud-

dannelsen på Next Creative i København.
Ane dimmiterede i 2013. Læser nu til jor-
demoder på Københavns Professions-
højskole.
Mikkel dimitterede i 2015. Læser nu Mel-
lemøstens sprog og samfund på Køben-
havns Universitet.

Læs deres historier på 
steinerhf-odense.dk



Praktisk
Optagelse
Du behøver ikke at have gået på en steiner-
skole, for at tage en Steiner HF. Kommer du 
fra en anden grundskole eller efterskole, kan 
du ansøge om at blive optaget på uddannel-
sen efter de almindelige optagelseskriterier 
for gymnasiale uddannelser. På baggrund af 
en samtale vil skolen, sammen med dig, vur-
dere, om Steiner HF er det rette valg. 
Går du i steinerskolens 10. klasse, optages 
du på Steiner HF på baggrund af en sam-
tale.  Du kan søge om optagelse på Steiner 
HF via optagelse.dk eller ved at kontakte os, 
så hjælper vi dig videre og besvarer også de 
spørgsmål, du måtte have.

Økonomi
Som Steiner HF-elev betaler du skolepenge 
på niveau med de øvrige klasser på skolen, 
da vi er en friskole. Udover den månedlige 
skolepengebetaling må der påregnes udgif-
ter til evt. instrumentleje, de fleste klasserej-
ser m.m. 

Som elev på Steiner HF kan du søge Statens 
Uddannelsesstøtte (SU) på lige fod med an-
dre godkendte ungdomsuddannelser. 
Du kan endvidere søge Ungdomskort, der 
giver dig rabat på din daglige transport fra 
din bopæl til dit uddannelsessted. 

PRAKTISK

Ungdomsuddannelse siden 80’erne

Det er ikke nyt for os at have en ung-
domsuddannelse. Det har vi haft siden 
starten af 80’erne. Men i forbindelse med 
gymnasiereformen i 2016 blev det mu-
ligt,  at skoler, der tager udgangspunkt i 
steinerpædagogikken, kan udbyde de-
res ungdomsuddannelse som en Steiner 
HF med karakter- og eksamensfrihed 
fra skoleåret 2018/19. Det betød dermed 
også, at skolerne kunne søge støtte til 
undervisningen og eleverne søge SU og 
Ungdomskort.
Rudolf Steiner-Skolen i Odense har over 

330 elever fordelt på 13 klassetrin fra 
børnehaveklasse til og med Steiner HF. 
Steiner HF udgør de sidste to år af vo-
res fire-årige overbygningsdel. Overbyg-
ningen holder til i den samme bygning 
og har på den måde også deres eget 
fællesskab. Ud over det sociale liv i over-
bygningen på skolen, møder eleverne 
også andre overbygnings- og Steiner 
HF-elever til arrangementer på tværs af 
skolerne i landet. I alt fem skoler tilbyder i 
øjeblikket Steiner HF.

Jeg kan rigtig godt lide kemi og de andre 
naturvidenskabelige fag, som vi har. Det er 
tilfredsstillende af få en bredere viden om, 
hvordan tingene er bygget op. Katrin 1. HF.
Mød flere af eleverne, der er startet på Steiner 
HF på steinerhf-odense.dk



Rudolf Steiner-Skolen i Odense · Lindvedvej 64, 5260 Odense S · Tlf: 65 95 70 04 · Mail: hf@rss-odense.dk

Steiner HF i Odense
Steiner HF er en ungdomsuddannelse, der kombinerer huma-
nistiske og naturvidenskabelige kernefag med musik, drama, 
billedkunst og håndværk. 
Uddannelsen er karakter- og eksamensfri.

Med en Steiner HF kan du søge om optagelse på videregåen-
de uddannelser via kvote 2.

Du behøver ikke have gået på en steinerskole for at tage en 
Steiner HF.

Du kan søge SU og Ungdomskort.

Så giv os et kald på 65 95 70 04 eller skriv til hf@rss-odense.dk

Vil du høre mere om dine optagelsesmuligheder, kan du også 
kontakte vores studievejleder Ulrike Müller på  65 95 70 04 eller 
skriv til um@rss-odense.dk

På vores hjemmeside steinerhf-odense.dk kan du læse mere 
om nuværende og tidligere elever.  Du kan også følge eleverne 
fra Steiner HF på Instagram #steinerhfodense 

Vi vil rigtig gerne 
fortælle dig mere om Steiner HF
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