
STEINER HF
HF med høj faglighed og
fokus på det hele menneske

"Steiner uddannelsen gør, at man ikke bare udvikler sig
fagligt men også udvikler sig som menneske på en helt

anden måde. Fordi, det er der plads til!"

- Nora, student 2021

"Du kan sagtens gå på Steiner HF selvom du ikke er
kreativt anlagt. Jeg har ikke selv været den mest

kreative og håndværksdygtige elev, men det har lært
mig så meget andet. Jeg mener, det har givet mig

udholdenhed og tålmodighed som ingen andre ting
kunne have givet mig".

 
- Carl Gustav, student 2020, læser økonomi på Københavns Universitet

Vil du høre mere om at være elev på Steiner HF? 

Steiner HF er en ungdomsuddannelse, der ligger i forlængelse af vores
grundskole. 

Du kan også tage en Steiner HF, hvis du har gået i folkeskolen et andet sted. 
Kontakt os for et uforpligtende møde på tlf.: 49139687

Find det næste Åbent Hus på  www.steinerhf-kvistgaard.dk

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2A-B
3490 Kvistgård 
Tlf: 4913 9687
Mail: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
www.steinerhf-kvistgaard.dk
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HF med høj faglighed og fokus
på det hele menneske

På Steiner HF tror vi på, at læring kommer
indefra, og at et inspirerende læringsmiljø
er et sted, hvor du kan prøve dig selv af
og begå fejl uden skulle bekymre dig om
årskarakteren. Derfor er vi en karakterfri
skole.  Vi mener, at den løbende dialog, i
højere grad end eksamener, gør læringen
til en selvstændig proces, og at den
motiverer og understøtter lysten til at
sætte sig ind i nyt stof. På den måde
skaber vi rammer til at lære, som tager
udgangspunkt i dig.

Karakter- og eksamensfri

På Steiner HF får du ikke karakterer og du
går ikke til eksamen. Du bliver vurderet
og evalueret løbende i dine fag, og du
bliver trænet i at fremlægge og
præsentere for elever og lærere. For os
betyder meget, at du går ud i verden med
godt kendskab til dig selv. Derfor lægger
vi meget vægt på gode lærer-
elevrelationer, løbende dialog og
uddybende feedback til eleverne.

Det sociale liv

På Steiner HF lægger vi stor vægt på tillid,
gode relationer og menneskelig. Derfor
møder vi hinanden med venlighed, taler
respektfuldt og opfører os pænt overfor
lærer og elever. Vi ser hinanden i øjnene
og giver læreren hånd når vi starter
skoledagen. Det giver et godt afsæt til
dejlig skoledag med faglighed og
venlighed i fokus.

VIDSTE DU AT
En undersøgelse viser, at tidligere
Steiner HF elever oplever, at
fravalget af eksamen har fremmet
deres kompetencer i selvdisciplin,
selvstændighed og ansvarlighed.
Det har de høstet fordele af i
deres videre uddannelses- og
arbejdsliv.

 

Håndværk og 
kunstneriske fag

HF studiet er sammensat af både
fagtimer, håndværkstimer og kunstneriske
fag. Alle fag er obligatoriske. Du behøver
ikke at være kreativ anlagt for at få stort
udbytte af at arbejde med hænderne. Vi
tror på, at når krop og sanser inddrages,
vil du ofte blive mere opmærksom,
nysgerrig og motiveret. Og så husker du
lettere, hvad du har lært.

Musik 

Musikundervisning og kor er obligatorisk
på Steiner HF, men du behøver ikke
allerede spille et instrument eller være
dygtig til at synge. På Steiner HF er det
øvelsen og processen, der er vigtig. Ikke
hvilket niveau, du er på.

Studieture og rejser 

Steiner HF Kvistgård er en
ungdomsuddannelse, som er
kendetegnet ved et stærkt elevfællesskab
og mange faglige og sociale aktiviteter på
tværs af klasserne. De årlige studierejser,
de mange ekskursioner og samarbejdet
med andre Steiner HF skoler bidrager til
stærke fællesskaber i og på tværs af
klasserne. Det giver dig et netværk og
mulighed for venskaber i ind- og udland.
Vi har en studierejse på både 1. og 2.
studieår. 

Årsopgaven i 2. HF

Ved siden af undervisningen laver du på
dit 2. HF år et stort selvstændigt projekt:
Årsopgaven. Den indeholder både en
teoretisk, en praktisk og en kunstnerisk
del. Emnet vælger du selv. 
Læs mere om Årsopgaven på vores
hjemmeside www.steinerhf-kvistgaard.dk

Vidnesbyrd

HF uddannelsens afsluttende
afgangsbevis er et ca. 60 sider langt
vidnesbyrd, der grundigt beskriver de
menneskelige og faglige kompetencer, 
du har opnået i alle fag på HF. 
Dertil også, hvilket pensum og hvilke
læringsmål, der er opnået. Vidnesbyrdet
er din dokumentationen for dit faglige
niveau og opfylder de generelle krav til
optagelse på alle videregående
uddannelser. 

Optagelse på videregående
uddannelse

Med en Steiner HF kan du søge optagelse
på videregående uddannelse via kvote 2.
Ud over dit faglige standpunkt
dokumenterer Vidnesbyrdet dine
kompetencer i selvstændig, kritisk og
reflekterende tilgang til fagene, sociale
kompetencer og evnen til at udnytte
kreativ tænkning og tværfaglighed i
opgaveløsning.

Relationer 

Vores elever peger ofte på lærernes
engagement som noget af det, der gør
Steiner HF til noget særligt. Den stærke
relation mellem lærer og elev værner vi
meget om, og vi er stolte over den. Vores
lærere kender deres elever meget
indgående, og de gør alt for at støtte dem
bedst muligt under uddannelsen. 

Når vi siger fokus på det hele menneske,
så betyder det også, at vi respekterer
hinandens forskelligheder. Det skaber
gode klassefællesskaber og en stærk
følelse af samhørighed. 

Udvidet fagpakke

Det betyder, at du har flere fag på A- og B-
niveau, og at du har et højere antal
fagtimer på skemaet i løbet af året. Det er
derfor, du kan søge direkte ind på
videregående uddannelser når den tid
kommer. Læs mere i brochuren Fag &
Studieplaner eller på vores hjemmeside
www.steinerhf-kvistgaard.dk.

 


