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Steinerskolernes ungdomsuddannelse
En del af den nye gymnasielov
af 11.12.udvalgets initiativgruppe
Jakob Laursen, Thomas Uhrskov, Christina Vilhelmsen og Jens Henriksson

Efter 8 års intenst arbejde er de danske Steinerskolers
ungdomsuddannelse nu med i den gymnasiereform, der blev
vedtaget d. 3. juni i år. Hermed er der åbnet for, at skolernes 11. og
12. klasse i sin eksamens- og prøvefri form nu kan godkendes som
en ungdomsuddannelse under HF-regelsættet.
Højt niveau
Skolerne vil skulle tilpasse sig regelsættet for HF på en række
områder. Da det faglige indhold og niveau i Steinerskolernes
undervisning på mange områder ligger på et højere niveau end det,
der kræves på den nye toårige HF, vil Steinerskolernes 11. og 12.
klassetrin kunne indgå uden store
forandringer i undervisningen. Dette
er også bekræftet i de forhandlinger,
der har foregået med de politiske
ordførere og ministeriet.
Adgang til studier
Vores ungdomsuddannelse vil fortsat
være karakter- og eksamensfri, og
vidnesbyrdet vil fortsat være
afgangsbevis i 12.klasse - også på
den kommende steinerskoleuddannelse.
Steinerskolernes elever vil derfor
efter endt 12. klasse også fremover
skulle søge optagelse via kvote 2 til
videregående uddannelser, og i
lighed med i dag, vil mange således,
med et godt vidnesbyrd i hånden,
kunne komme direkte ind på det
studie, de ønsker.
Aftalen giver Steinerskolerne
mulighed for at modtage støtte til
undervisningen, og eleverne
mulighed for at søge SU og få
ungdomskort til transport.

Start i 2017 eller 2018
Der ligger nu et længere
forberedelsesarbejde foran os, og vi
forventer derfor, at skolerne for 11.
klasse tidligst kan åbne for den ny
uddannelse i sommeren 2017 eller
2018.
Der er i disse måneder en lovproces i
gang, hvor reformen skal udformes
til lovtekst. Denne forventes endeligt
vedtaget i november måned.
Vi, der som initiativgruppe har
arbejdet med godkendelsen gennem
de sidste 8 år, følger lovprocessen
tæt og er fortsat i dialog med både
politikere, ministerium og andre
relevante aktører, så det sikres, at
intentionerne i forliget også bliver til
en lovtekst, vi kan bruge i praksis.
Forberedelse af start
Samtidig planlægges
forberedelsesarbejdet med
implementeringen på de skoler, der
ønsker at søge om at drive en
steinerungdomsuddannelse under
den nye lovgivning. Dette arbejde
gøres i tæt samarbejde med
11.12.udvalgets styregruppe, så det
sikres, at alle skoler er
repræsenteret i
implementeringsprocessen fra start.
Det forventes, at der kan ansættes
en medarbejder under
Sammenslutningen til at projektstyre
implementeringen i samarbejde med
skolerne, således at skolerne i
august 2017 eller 2018 kan starte
deres første 11. klasse, og modtage
økonomisk støtte til dennes forløb
efter den nye lovgivning.

Skolernes takkekoncert
Det er vores ønske, at alle forældre, lærere og elever kan følge den
senest opdaterede information om implementeringen af den nye
lovgivning, når den igangsættes i 2017/18. Vi vil derfor bestræbe os
på, at skolerne løbende modtager relevant information, når der er
nyt om eksempelvis faglige og pædagogiske spørgsmål,
studievejledning, SU, rejsekort, organisation på den enkelte skole
osv.
Vi vil gerne takke de mange forældre, lærere, bestyrelsesmedlemmer
og andre med interesse for Steinerpædagogikken, der har fulgt og
støttet arbejdet med godkendelsen tålmodigt igennem årene!
Da vi har et stort ønske om også at takke de dygtige, lydhøre og
meget seriøse politikere, der har ført vores ønske i mål, arbejder
styregruppen sammen med skolerne om en fælles takkekoncert med
deltagelse fra alle skoler med 11. og 12. klassetrin. Koncerten vil
finde sted i oktober eller november.
Vi glæder os meget til, at Steinerskolernes elever, forældre og lærere
vil kunne mærke anerkendelsen og det økonomiske løft, som den nye
lovgivning har skabt mulighed for i praksis!

Kalenderen
Oktober
Søndag

d. 2.

10. kl. tager på landmålingstur

Tirsdag

d. 4.

Børnehaveklassen forældremøde kl. 19.00

Fredag

d. 7.

10. kl. kommer hjem fra landmålingstur

Tirsdag

d. 11.

Skoleforeningen kl. 19.00

Onsdag

d. 12.

7. klasse forældremøde kl. 19.00

Torsdag

d. 13.

Musikaften kl. 19.00

Kom til koncert
Fredag den 7. oktober kl. 16.30
Juhl Sørensen Koncertsal

Brofogedvej 10, 2400 København
Alicia Sevilla, klaver i koncert med Malene Lundsgaard, tværfløjte og Lise Rønlev-Knudsen, cello.
Klassisk samtidsmusik, fuld af drømmelignende
melodier og intense følelser komponeret af Alicia.
Entre: 140 kr. Studerende: 70 kr.
Mobil Pay: 42 99 72 05
http://www.aliciasevilla.com/da

