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

”Vi havde en læringstilgang som hed, at man så og
observerede først, og så snakkede man teori bagefter,
og det synes jeg var en rigtig god måde at lære tingene

på. At man blev stimuleret til selv at gøre sig nogle
overvejelser.”

 
- Magdalena, student 2011, læser medicin på Københavns Universitet

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2A-B
3490 Kvistgård 
Tlf: 4913 9687
Mail: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
www.steinerhf-kvistgaard.dk

 

FAG & STUDIEPLANER

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



at du har minimum to fag på A-niveau og ét eller flere fag på B og evt. C-niveau.
at du får en HF eksamen med et højere fagligt niveau end en almindelig HF
uddannelse.
at du kan søge ind på videregående uddannelser via kvote 2

Udvidet fagpakke betyder: 

HF med høj faglighed og
fokus på det hele menneske

På Steiner Skolen Kvistgård går de boglige,
kreative og håndværksmæssige fag hånd i
hånd. Her arbejder vi hårdt for at forbinde
os med den enkelte elev, og for at få
uddannelsen til at være nogle fantastiske
år, hvor du udvikler dig både fagligt og
som menneske.

Steiner Skolen Kvistgård tilbyder en 2-årig
HF uddannelse med udvidet fagpakke.
Derfor er der mere pensum end der er på
andre HF uddannelser. Til gengæld
foregår vores undervisning ofte udenfor
klasselokalet i timer, hvor du også bruger
dine hænder. Læs mere nederst på siden
her om, hvad den udvidet fagpakke
betyder for studieplanen.

Hovedfag

Alle skoledage begynder med hovedfag,
hvor klassen i 3-4 uger fordyber sig i ét
fag. Hovedfagene skifter hver 2. – 3. Uge. 
Her er selvstudium, foredrag, diskussions-
og gruppearbejdsformer en del af
undervisningen, og du udarbejder et
arbejdshæfte, et essay eller en rapport,
som afleveresved periodens afslutning. 

Håndværks- og kunstneriske fag

Ved siden af de teoretiske fag får du på
også undervisning i musik, kunst,
håndværk, drama, eurytmi og kor.

Håndværkstimerne og de kunstneriske
fag ligger i skemaet som blokundervisning
og ligger som regel om eftermiddagen,
hvor kroppen trænger til at blive
aktiveret.

dansk (A)
Historie (A)
matematik (B) 
engelsk (B)
samfundsfag (B)
tysk (C)
Religion (C )
Geografi (C)
Kemi (C )

Fagtimer

Fagtimerne er de same året rundt. De
ligger typisk i starten af skoledagen, hvor
koncentrationen er skarp endnu.

Her får du hver uge undervisning i :

Udvidet fagpakke betyder at du altid har 
2 fag på A-niveau.

Eksempel på håndværk i 1. HF

Kl. 8 - 10                 Hovedfag        Hovedfag       Hovedfag        Hovedfag         Hovedfag

Kl. 10.15-11.50      Matematik      Dansk             Engelsk            Samfundsfag  Tysk

Kl. 12.20 -13.50     Orkester         Religion          Historie/bio.    Eurytmi            Kor/Samf.

Kl. 14 -15.25          Håndværk       Idræt              Håndværk                                  Håndværk

                                MANDAG        TIRSDAG         ONSDAG         TORSDAG         FREDAG

Eksempel på skema 1. HF

Eksempel på hovedfag i 1. HF

UGE

32-33
34-35
36           
37           
38           
39           
40-41     
42          
43-45     
45-47     
48-49
50-51     
52           
1-3
4         
5-6            
7 
8     
9  -10
11       
12-14      
15          
16          
17-18    
19-20          
22-25    
26-31

FAG

Historie
Litteratur
Projekt
Litteratur
Projekt
Litteratur
Historie
Efterårsferie
Biologi
Praktik mm
Musik
Historie
Juleferie
Matematik
Biologi
Fysik
Vinterferie
Engelsk
Historie
Engelsk
Matematik
Påskeferie
Engelsk
Rejse
Kemi
Litteratur
Sommerferie

UGE

32-35
36           
37           
38           
39           
40-41     
42          
43-44     
45-47     
48-51     
52           
1-4         
5             
6             
7             
8-9         
10-14      
15          
16          
17-18    
19          
20-21    
22          
23-25    
26-31    

FAG

Keramik
Projekt
Plantefarvning
Projekt
Plantefarvning
Billedkunst
Efterårsferie
Biologi
Praktik mm
Keramik
Juleferie
Sølvsmedning
Fysik
Billedskunst
Vinterferie
Billedkunst
Tekstiltryk
Påskeferie
Bogbinding
Rejse
Bogbinding
Kemi
Biologi
Bogbinding
Sommerferie


