
Måske er 10. klasse og 
Steiner HF noget for dig.
Kom og prøv!

Kreativitet 
håndværk
og bøger
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Både og på højt niveau
Kunne du godt tænke dig både HF’ens
humanistiske og naturvidenskabelige
kernefag, men også musik, kunst og
håndværk på et højt niveau?
Så er vores 10. klasse og nye Steiner HF
måske noget for dig?

Du behøver ikke at have gået på en 
steinerskole for at søge om optagelse i 
10. klasse eller på Steiner HF. 

Bøger, håndværk, kunst 
og musik
De boglige, håndværksmæssige og 
kunstneriske fag har hos os alle lige 
vægt, og vi forbinder den praktiske og 
teoretiske undervisning - også på tværs 
af fagene. Vi har kun én linje og ikke 
valgfag som sådan. Alle Steiner HF-ele-
ver har derfor en bred vifte af fag. 



Ingen eksamen og karakterer
Steiner HF er eksamens- og karakterfri.
Til gengæld får du udførlig individuel 
vejledning af dine undervisere samt 
en omfattende skriftlig evaluering, et så-
kaldt vidnesbyrd. Den udvidede fagpak-
ke og vidnesbyrdet gør, at du kan søge 
ind på alle videregående uddannelser via 
kvote 2.

SU og Ungdomskort
Som Steiner HF-elev kan du søge SU 

og få Ungdomskort, som giver rabat på 
transport til og fra skole.

Kom og besøg os
Få en fornemmelse af, hvad vi laver, og
fi nd ud af, om det måske også er noget
for dig. Du kan besøge os en enkelt dag,
men du kan også være med i to, tre eller
fl ere dage. Alt efter hvad der passer dig,
og hvad du aftaler med din skole.
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Brobygning gør dig klogere
Et brobygningsforløb giver dig en unik mulighed for at få 
indblik i vores ungdomsuddannelse, for her kan du prøve 
det af i virkeligheden.

Og hvem ved, måske viser det sig at være lige noget for dig. 

Besøger du os, bliver du en del af vores 9. eller 10. klasses 
hverdag, og vi introducerer dig også for Steiner HF. Vi lover 
at tage godt imod dig, og besøget er naturligvis uforplig-
tende. 

Vil du besøge os, skal du kontakte vores skoles kontor en-
ten ved at skrive, ringe eller komme forbi. Så hjælper vi dig 
med at lave en aftale. 

Skriv på brobygning@rss-odense.dk 
eller ring 65 95 70 04 

Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole med grund-
skole, 10. klasse og Steiner HF.
Du kan læse mere om skolen på rss-odense.dk og om 
vores Steiner HF på steinerhf-odense.dk 
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