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Steinerskolenes forpliktende ramme og veiledende fag- og timefordeling  
 

Steinerskolens totale omfang for opplæring på grunnskolenivå, er forpliktende. Selve fordelingen av 
fag og timer er veiledende og må ta hensyn til hvordan undervisningen organiseres ut fra 
steinerskolens egenart, særlig de første skoleårene. Grensene mellom fagene er ikke absolutte, men 
fagene danner overlappinger og har felles intensjoner. Det vil derfor bli et definisjonsspørsmål 
hvordan de enkelte skoletimene og læringsaktivitetene benevnes innenfor den totale timerammen. 
Kompetansemålene som tilhører hvert enkelt fagområde er forpliktende, og ansvaret ved den 
enkelte skole er å fordele timene slik at det er mulig å nå læringsmålene.  

I steinerskolene begynner dagen med en dobbelttime, kalt hovedfag. Denne hovedfagstimen favner 
fag som norsk, matematikk, tegning og maling, noe modellering, mye musikk, fysisk aktivitet og 
friluftsliv, historie, naturfag, religion og livssyn med mer, spesielt på 2.- 7. trinn. På 5.-7. trinn er det 
fortsatt en sterk faglig integrering i hovedfag, selv om fagene trer tydeligere frem også som egne 
områder eller timer. 8.-10. trinn er det i økende grad fokus på enkeltfagene, fremdeles med 
tverrfaglig tilnærming. Derfor må fag- og timefordelingen benyttes som veiledende, og er en 
synliggjøring av hvilken tid som er til rådighet og omtrent hvordan de ulike fagområdene bør 
vektlegges i forhold til hverandre. 

 

Fleksible timer. Den tverrfaglige organiseringen av læringsaktivitetene i steinerskolene innebærer en 
fleksibilitet som gjør det overflødig å avsette såkalt fleksible timer. 

Faget IKT. I steinerskolene har IKT en egen fagplan. Faget undervises i atskilte timer, eller som del av 
andre fag. 

Fysisk aktivitet er satt inn som egen kategori for å synliggjøre skillet mellom rene kroppsøvingstimer 
og annen fysisk aktivitet på de ulike trinn. 

Steinerskolenes rammetimetall er noe høyere enn i offentlig skoles LK20. Dette for å gi nødvendig 
fleksibilitet innenfor rammen av fordeling av fag og timer. 

Timene er regnet i 60-minutters enheter. 
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Fag 1. trinn 2.-7. trinn 8.-10. trinn Sum timer 
     

Norsk 117 1205 368 1690 

Matematikk 76 763 283 1121 

Naturfag 38 257 227 522 

Geografi  67 63 130 

Historie  286 98 384 

Samfunnskunnskap   78 78 

Religion og livssyn 38 385 157 580 

Engelsk  366 227 593 

Fremmedspråk  228  228 

Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag   222 222 

Kunst og håndverk 38  390 187 615 

Musikk 38 247 85 370 

Eurytmi 38 300 100 438 

Kroppsøving  224 228 452 

Fysisk aktivitet 117 76  193 

Mat og helse 38 60 76 174 

IKT  100 113 213 

Utdanningsvalg   111 111 
     

Samlet minstetimetall 538 4954 2623 8114 

 
 
 
Timene i IKT er knyttet til ulike fag. For å synliggjøre ressursen som kan brukes til IKT har vi overført 
timer fra følgende fag sett i forhold til tidligere innsendte oversikter over fag- og timetall: Norsk: 50 t 
på mellomtrinnet, 30 t på ungdomstrinnet, Matematikk: 50 t på mellomtrinnet, 30 t på 
ungdomstrinnet, Naturfag: 20 t på ungdomstrinnet, Geografi: 5 t på ungdomstrinnet, 
Samfunnskunnskap: 20 t på ungdomstrinnet og Kunst- og håndverk: 8 t på ungdomstrinnet. 
 
 

 


