
 
 

Nytt fra Steinerskolenes foreldreforbund: 

 

Foreldreengasjement i koronaens tid 

Mange lærere og foreldre har opplevd det utfordrende å opprettholde engasjerende samarbeid 

på klasse- og skolenivå når vi ikke kan møtes fysisk i foreldremøter, på markeder, dugnader 

og i FAU. Vi har samlet noen gode erfaringer om hvordan vi kan få til gode digitale møter, og 

hvordan vi kan få opp varmen og engasjementet i foreldresamarbeidet på skolen. Blant annet 

har vi opplegg knyttet til visning av gode foredrag på nett, og gruppearbeid knyttet til tema. 

Ta kontakt med kjersti@foreldrene.no hvis du ønsker tips og verktøy til gode digitale møter. 

 

Nye læreplaner i bokform  

Steinerskolens nye læreplanverk for grunnskolen foreligger nå i bokform. Den beskriver 

steinerpedagogikkens verdigrunnlag og hovedelementer, og hvordan de overordnede ideene 

knyttes til undervisningspraksis. Boken inneholder fagplaner fra 2. – 10. trinn med utfyllende 

beskrivelser av fagenes formål og perspektiv, sentrale innhold, arbeidsmåter og 

kompetansemål. 1. klasse har sin egen plan. Det oppdaterte læreplanverket for grunnskolen er 

tatt i bruk fra høsten 2020. Læreplanen legger vekt på steinerpedagogikkens egenart, med 

mange forslag til innhold og arbeidsmåter. Læreplanen kan være inspirerende for foreldre 

som ønsker et innblikk i steinerpedagogikken og fagene. Vi har sendt FAU tilbud på innkjøp 

av bøker. 

 

EU-prosjekt om digital læring og skjermbruk 

Steinerskolenes foreldreforbund er nå med på en søknad om midler fra Erasmus pluss til å 

utvikle «media education» i skole og hjem. Forbundet av steinerskoler i Europa er hovedsøker 

til prosjektet og Europeisk nettverk for steinerskoleforeldre er partner sammen med oss. 

Prosjektet har blant annet som mål å lage nettsted for å dele god praksis og praktisk materiale 

som kan brukes av lærere, skoler og foreldre. Vi håper søknaden blir godkjent og at vi 

gjennom prosjektet kan bidra til å styrke samarbeidet mellom foreldre og skole i barnas 

medie-opplæring. 

 

 

Har du spørsmål knyttet til foreldrerollen i steinerskolen, er det bare å ta kontakt.  
 

Vennlig hilsen 

  

 Hilde Lengali 

Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund 

971 32 313 

hilde@foreldrene.no 

www.foreldrene.no 
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