
LÆRERUTDANNING
Bærekraftig, internasjonal 
& mangfoldig

Andre studietilbud ved  
Steinerhøyskolen:

Barnehagelærerutdanning 
- Bachelorgrad i steinerpedagogikk

Sosialpedagogikk 
- Bachelorgrad, deltid fire år

Masterutdanning
- Master of Education, deltid tre år

Les mer på steinerhoyskolen.no
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Søknadsfrist  
15. april

En god lærer deler av  
sine kunnskaper, kjenner  
og forstår sine elever og 
kan kunsten å undervise  
på en engasjerende måte.

3-årig bachelorgrad i steinerpedagogikk 

5-årig grunnskolelærerutdanning  
for trinn 1–7 med steinerpedagogikk  
– en integrert mastergrad  
i samarbeid med OsloMet 

NYTT  
STUDIE!



En god lærer har rikelig med kunn-
skap, god kommunikasjon med sine 
elever og kan kunsten å undervise på 
en engasjerende måte. Læreren betyr 
svært mye for at elevene skal trives 
på skolen, strekke seg mot nye mål, 
samarbeide med andre og lære med 
glede. Å være lærer er en stor  
og viktig oppgave for fremtiden.

Fremtidens skole må vektlegge bærekraft, 
global bevissthet og kreativitet. I Steiner-
høyskolens studieprogram forankres disse 
perspektivene gjennom kunnskap, praktiske 
og kunstneriske øvelser og i møte med 
naturen.

Studiene formidler forskning og erfarings-
kunnskap som er relevant for læreryrket,  
og filosofiske og teoretiske refleksjoner 
knyttet til barns læring og oppvekst står 
sentralt i studiet. 

Søknad
Søknad til 3- årig bachelorprogram gjøres 
på steinerhoyskolen.no 

Søknad til 5-årig integrert master gjøres  
på samordnaopptak.no

Søknadsfrist er 15. april. 

Opptakskrav
Opptakskravet er generell studie-
kompetanse med minstekrav om  
karakter 3 i norsk, 4 i matematikk og 
minimum 35 skolepoeng. Søkere med 
karakter 3 i matematikk kan få betinget 
opptak. Godkjent politiattest leveres  
innen studiestart.

Kostnader
Det knyttes en moderat studieavgift  
til utdanningene ved Steinerhøyskolen.  
Se steiner hoyskolen.no for gjeldende satser. 
Det knyttes ikke studieavgift til den delen 
av studiet som foregår på OsloMet.

Som student er du medlem i SiO, Student-
samskipnaden i Oslo og Akershus, og har 
tilgang til deres brede studenttilbud som 
boliger, trening, rabattordninger mm.

Utdanningen er godkjent for søknad om 
stipend og lån gjennom Lånekassen.no

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss om du har 
spørsmål om våre studier!

Les mer på steinerhoyskolen.no

Bli lærer!
Praksisnære og inspirerende studier. 

Vi har to studieprogram for  
deg som vil bli lærer:

Steinerhøyskolen  
og OsloMet

5-årig integrert master  
– grunnskolelærer for trinn 1–7  
med steinerpedagogikk. 

Det steinerpedagogiske og det 
grunn leggende fagdidaktiske 
undervises på Steinerhøyskolen, 
mens for dypning i enten matte, 
norsk eller begynneropplæring  
undervises på OsloMet.

Steinerhøyskolen

3-årig lærerutdanning som  
gir bachelorgrad i steiner-
pedagogikk.

 
Lærerutdanningen er fokusert 
på de områdene en god  
lærer vil trenge i yrket sitt:  
Fag kunnskap, engasjement,  
sosial og menneskelig innsikt,  
kreativitet, formidlingsglede 
og lederevner.

Master studie 
på Steiner-
høyskolen.

Videre  
studier på 
bachelor- eller 
masternivå.

Lærer i offentlig  
grunnskole  
trinn 1–7.

Vi har to studieprogram for  
deg som vil bli lærer;
 
•  3-årig bachelorgrad i steiner-

pedagogikk.

•  5-årig grunnskolelærerutdanning 
for trinn 1–7 med steinerpedagogikk 
– en integrert mastergrad i  
samarbeid med OsloMet. Lærer på steinerskolen 

Internasjonale arbeidsmuligheter! 
1 000 steinerskoler i verden  
følger samme læreplan.

NYTT  
STUDIE!


