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Oslo, 20. april 2017 

Er du en av Steinerhøyskolens fremtidige medarbeidere?  

 

I løpet av de nærmeste årene vil det være behov for flere nye lærere ved Steinerhøyskolen. Mange av dagens 

lærere er på vei over i pensjonistenes rekker, og høyskolen har derfor intensivert arbeidet med å rekruttere nye 

medarbeidere. Alle med en epostadresse i steinerskolene, mottar dette brevet der vi inviterer til et åpent møte 

om generasjonsskiftet på Steinerhøyskolen. Informasjon om dette er også sendt til Steinerskoleforbundet, 

Steinerbarnehageforbundet og Sosialterapeutisk forbund. Det blir også lagt ut informasjon på våre nettsider og i 

de interne steinerpedagogiske tidsskriftene. Om dere også kan informere mennesker dere kjenner som kan være 

interessert i steinerpedagogisk arbeid på høyskolenivå er vi svært takknemlige.  

 

Steinerhøyskolen har lenge hatt en nøkkelrolle i arbeidet med å utdanne kvalifiserte pedagoger. I løpet av de 

seneste årene er kravene til ansatte i alle steinerpedagogiske institusjoner blitt skjerpet, noe som forsterker 

Steinerhøyskolens oppgave. Det er et inspirerende og godt arbeidsmiljø ved Steinerhøyskolen og studentene 

trives svært godt. I flere år har Steinerhøyskolen ligget øverst på NOKUTs studentundersøkelse om studiekvalitet, 

«Studiebarometeret». Steinerhøyskolen i Oslo er den eneste steinerpedagogiske utdanningsinstitusjon i Norden 

som har akkrediterte studieprogrammer. Det er et kreativt og internasjonalt miljø ved skolen. 

 

Steinerhøyskolen tilbyr flere bachelorprogram, en erfaringsbasert master på deltid og har flere videre- og 

etterutdanningstilbud. Det foregår alltid et spennende utviklingsarbeid som involverer medarbeiderne på ulike 

måter. Akkurat nå omstruktureres barnehagelærerutdanningens deltidstilbud, studieplanen i sosialpedagogikk 

revideres, og det er påbegynt et samarbeid mellom Steinerhøyskolen og HiOA om å etablere en ny integrert og 

profesjonsrettet mastergrad for lærere som vil gi kandidatene mulighet til å arbeide både i steinerskolene og i 

offentlige skoler. 

 

Alle som skal arbeide ved Steinerhøyskolen, må ha solide faglige kunnskaper og erfaring fra steinerpedagogisk 

arbeid. Interesse og engasjement for steinerpedagogikkens egenart og videreutvikling, tillegges også stor vekt. 

Steinerhøyskolens mastergrad er en god kvalifisering for undervisning på høyskolenivå, og det finnes flere andre 

mulige veier til å bygge opp de nødvendige kvalifikasjonene. 

 

Vil du vite mer?  Steinerhøyskolen inviterer til et åpent møte på høyskolen den 12. september fra kl. 12.00 – 

16.00. Her vil du få møte mange av høyskolens lærere. Blant temaene som blir tatt opp er: Hva vil det si å 

undervise voksne? Hvordan skiller det seg fra undervisning av barn og unge? Om undervisning i antroposofisk 

menneskekunnskap, om krav til lærere som ønsker å undervise studenter i høyere utdanning og om mulighetene 

for å kvalifisere seg for et slikt arbeid. Også samarbeidet mellom Steinerhøyskolen, forbundene og steinerskolene, 

barnehagene og de sosialterapeutiske institusjonene vil bli belyst. 

Er dette noe for deg? Ta gjerne kontakt med en av oss på Steinerhøyskolen (mail-link på nettsiden)!  

Påmelding til adm@steinerhoyskolen.no 

 

Velkommen på Steinerhøyskolen 12. september! 

 

Vennlig hilsen  

Ledergruppen ved Steinerhøyskolen 

Anne-Mette Stabel, Førsteamanuensis 
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