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hva skjer?

En dag i uka benyttes til friluftsliv. Her «under» en gigantisk rot etter vindfall.

Helsepedagogisk steinerskole
Hedemarken utvider tilbudet
Tekst og foto: Gard Smith-Hald
Helsepedagogisk avdeling på Steinerskolen på Hedmarken utvider tilbudet for de eldre elevene. De har fått et
etterlengtet tilbud.
Yrkesfaglig linje
På «yrkesfaglig linje» får de øvet ferdigheter innenfor
yrkesrettet praktisk trening, noe som kan komme godt
med senere i arbeidslivet. Yrkesfaglig-linje har tre
baser: snekkerverksted, landbruk/gårdsdrift og kantine-

drift. I tillegg har de også ordinære skolefag og en hel
dag i uken med friluftsliv.
De yrkesfaglige linjene gir ikke elevene fagbrev ved
endt skolegang, men eleven får muligheten til å finne en
retning i arbeidslivet som de kan mestre og trives med.
Mange av elevene med funksjonshemming ønsker å
jobbe etter de er ferdige på skolen.
På snekkerverkstedet har elevene ulike prosjekter
gjennom året. Dette semesteret bygger de et drivhus
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Kantinedrift. Her lages skolelunsj.

av gamle vinduer. Drivhuset skal være en
del av tilbudet til gårdsgruppen. Under
selve byggingen er det mye som må gjøres.
Mange slitne vinduer får nytt liv med ferskt
vinduskitt og maling. Elevene lærer om
verdien av gjenbruk av gamle materialer.
Samtidig får de ta del i bruken av drivhuset
når de er på Gårdsgruppen.
For elevene på Landbruksgruppen er hverdagen variert. Det er opprettet et samarbeid
med tre ulike gårder i nærområdet, hvor
elevene får være med å ta ansvar for både
dyr og planter. Elevene får et fint innblikk
i økologisk landbruk, og de lærer å mestre
ulike redskaper. Maten som de produserer
blir benyttet av elevene som arbeider i
skolens kantine.
Skolekantinen drives i år for første gang av
skolens yrkesfaglige linje. Her er det fokus
på kortreist og økologisk mat i en variert
ukesmeny. Her lærer elevene et serviceyrke,
hvor de hver dag må jobbe raskt og effektivt for å få maten klar til lunsj. I tillegg er
skolelunsjen et viktig møtepunkt mellom
elevene i de ordinære klassene og elevene i
den helsepedagogiske avdelingen.
Elevene lærer også om kosthold, kjøp og
salg, matforedling og service. Alt dette
kommer godt med når de etterhvert skal inn
i voksenlivet.
Utvider skolen
Snart tar Steinerskolen et nytt spadetak i
jorden. Det skal bygges et nytt bygg som
skal romme gode undervisningslokaler for
den helsepedagogiske avdelingen av skolen.
I tillegg til undervisningslokaler skal det
nye bygget romme en flott kantine. Kantinen skal selvfølgelig driftes av yrkesfaglig
linje.
Steinerskolen på Hedemarken har rundt 250
elever, hvorav 35 går i helsepedagogisk avdeling. Elevene er fordelt på de 13 klassetrinnene.
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