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Sammendrag
I tilsynet har vi sett på skolens opplæring og organisering av 1. trinn. Vi har også sett på
styrets system for å vurdere og følge opp at kravene til skolen blir etterlevd i praksis.
Under temaet opplæring og organisering av 1. trinn har vi undersøkt åtte av
friskolelovens bestemmelser.
Skolen oppfyller mange av kravene i regelverket som vi har undersøkt. Vi har imidlertid
funnet brudd på noen av kravene.
Skolen oppfyller ikke friskolelovens krav og departementets presisering om at elevene på
1. trinn skal være organisert i klasser eller basisgrupper. Det er bare ansatte i
undervisningsstilling som skal ha ansvar for opplæringen. Skolen følger ikke regelverket
på dette området.
Skolen følger sin godkjente læreplan for 1. trinns elevene.
Vi mener videre at skolen følger reglene i opplæringsloven kap. 9A om å følge med på
hvordan elevene har det og plikten til å varsle daglig leder. Skolen har også
sannsynliggjort at de har en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, at skolen gjennomfører tiltak hvis en elev ikke
får utbytte eleven skal ha og at behovet for spesialundervisning blir meldt til daglig leder.
Skolen følger reglene om permisjon for elevene på 1. trinn. Askeladden barnehage ligger
samlet med resten av skolen og lokalet er godkjent. Skolen har ulykkesforsikring som
omfatter skolebarna.
Skolen følger regelverket om å ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ
ledelse.
Styret skal ha et forsvarlig system for å kunne vurdere om kravene i lov, forskrift og
godkjenning blir oppfylt. Vi har kommet til at styret ikke har et forsvarlig system.
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1 Innledning
Vi fører tilsyn med skoler som er godkjent etter lov om frittstående skoler (friskoleloven),
jf. § 7-2 første ledd.
I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller




friskoleloven med forskrifter,
forutsetninger i skolens godkjenning, og
annet regelverk som friskoleloven med forskrifter eller skolens godkjenning viser til.

Dersom skolen ikke følger regelverket, kan vi benytte reaksjoner mot skolen. Vi kan
pålegge retting, holde tilbake statstilskudd, kreve tilbakebetaling av statstilskudd eller
trekke tilbake skolens godkjenning, jf. friskoleloven § 7-2 a. Vi kan i særlig alvorlige
tilfeller pålegge karantene rettet mot skolen eller den ansvarlige personen, jf.
friskoleloven § 7-2 b.
Styret er skolens øverste organ, jf. friskoleloven § 5-2. Styret er derfor ansvarlig for at
skolen følger opp eventuelle reaksjoner og retter brudd på regelverket.
Våre tilsyn med friskoler er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at tilsynet
skal gjennomføres i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven.

1.1 Kort om Steinerskolen i Hurum
Steinerskolen i Hurum ligger i Hurum kommune, i Buskerud fylke.
Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b "anerkjend pedagogisk
retning". Skolen er godkjent for 150 elever på 1.-10. årstrinn. Per 1. oktober 2017 hadde
skolen 106 elever på 1.-10. årstrinn. For våren 2018 har skolen mottatt tilsammen
kr 6 267 433,- i statstilskudd (elevtilskudd).
Foruten årlig kontroll av skolens årsregnskap, har vi tidligere ført tilsyn med
«Elevundersøkelsen» og «Styrets ansvar». Det siste tilsynet ble avsluttet i 2016.

1.2 Om gjennomføring av tilsynet med Steinerskolen i
Hurum
Vi åpnet tilsyn med Steinerskolen i Hurum i brev av 16.06.2017. Dere ble pålagt å levere
dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet.
Temaet for tilsynet er Skolens organisering av 1. trinn. Vi har kontrollert følgende
undertemaer:



Skolens organisering av 1. trinn
Styrets system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd i skolens praksis,
jf. friskoleloven § 5-2 tredje ledd

Formålet med tilsynet er å kontrollere om skolens organisering av 1. trinn i barnehage
skjer innenfor friskolelovens rammer.
Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket.
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Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 23.03.2018. I den presenterte vi våre foreløpige
vurderinger og konklusjoner. Dere har kommentert innholdet i den foreløpige rapporten
innen fristen. Vi har gjengitt og vurdert kommentarene fra dere under avsnitt 2.2.
Elevene må være organisert i klasser eller basisgrupper.

1.3 Om tilsynsrapporten
Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer
frem i:
1.
2.
3.
4.
5.

dokumentasjonen dere har sendt inn (se oversikt i vedlegg)
informasjonen fra våre egne systemer og offentlige registre
informasjonen på skolens nettsted
intervju med daglig leder, 8 lærere/assistenter og styrer i barnehagen
styrets uttalelse til foreløpig tilsynsrapport

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dere
kan klage på enkeltvedtaket etter forvaltningslovens regler. Se mer om klagemulighet
nedenfor.
Tilsynsrapportene er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på
tilsynsrapporter.udir.no.
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2 Skolens organisering av 1. trinn
2.1 Rettslige krav
Generelt om elevene på 1. trinn i steinerskolene
I forbindelse med innføring av skolegang for seksåringer fra høsten 1997, ønsket
steinerskolene at opplæringstilbudet for seksåringene ved steinerskolene skulle
lokaliseres til barnehager. De viste blant annet til at aldersblandede grupper i
barnehagene ville gi de beste vilkårene for seksåringene sin modning og utvikling. I flere
brev uttrykte det daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet at det var
mulig for steinerskolene å gi opplæring til 1. trinn i barnehagene under forutsetningen
om at opplæringen av seksåringene var under skolens ledelse noe som blant annet
innebar at de skal være i rene seksårgrupper den vesentligste del av tiden.
Alle frittstående skoler fikk et brev den 16.11.2006 der Utdanningsdirektoratet
informerte om at skoler som ønsker å drive etter egne planer, måtte søke direktoratet
om å få godkjent slike planer innen 1. februar 2006. I lys av dette fikk
Steinerskoleforbundet godkjent ny læreplan i 2008. Denne planen følges av samtlige
steinerskoler godkjent etter friskoleloven (frskol.).
Friskoleregelverket inneholder ingen egne bestemmelser om opplæring av 1. trinn i
barnehager. Skolens opplæring og organisering av 1. trinn må, på samme måte som for
resten av skolen, oppfylle alle krav i friskoleregelverket. Dette innebærer blant annet at










elevene må være organisert i klasser eller basisgrupper, jf. frskol. § 3-4
skolen må drive sin virksomhet etter "En læreplan for steinerskolene 2007 grunnskolen", jf. frskol. § 2-3
personale som ikke er ansatt i undervisningsstillinger skal ikke ha ansvar for
opplæring, jf. frskol. § 4-5skolen må følge opplæringslovens krav i kapittel 9A om
elevene sitt skolemiljø, jf. frskol. § 2-4 andre ledd
skolen må ivareta elevenes rett til spesialundervisning, jf. frskol. § 3-6
barnehagen må ligge samlet med resten av skolen og lokalet må være godkjent av
departementet, jf. frskol. § 2-4 første ledd
skolen må behandler søknader om permisjon i samsvar med frskol. § 3-13
skolen skal ha ulykkesforsikring for elevene, jf. frskol. § 7-1b
skolen må ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse, jf. frskol. § 4-1
styret skal ha et forsvarlig system, jf. frskol. § 5-2 tredje ledd

2.2 Våre observasjoner og vurderinger
Innledning
I dette tilsynet har vi sett på skolens opplæring og organisering av 1. trinn. Steinerskolen
i Hurum har valgt å gi elevene på 1. trinn opplæring i Askeladden Steinerbarnehage. På
skolens nettside beskriver skolen 1. trinn slik:
I førsteklasse er mestring stikkordet. Vi prøver oss på håndverksoppgaver, håndarbeid,
dramatisering og syngespill. Fantasikreftene og den motoriske utviklingen skal ha utløp,
det er en heldagsjobb i seg selv. Gode faste rytmer, tid til fri lek og kreativ tenkning kan
gi det beste grunnlaget for tretten års skolegang. Eventyrfortelling gir daglig næring til
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lek og utvikling. Det legges et grunnlag for mer skolepreget læring fra andreklasse og
oppover.
På barnehagens nettside blir organiseringen beskrevet slik:
I Askeladden Steinerbarnehage er vi så heldige å ha 1.klasse i barnehagen, slik det var
før Reform -97. Med sin meget labile alder hvor man den ene stunden er verdensmester
og i neste stund ikke klarer noenting, er det trygt og godt å være sammen med de kjente
fjesene i barnehagen, istedenfor å være minst og utrygg på en skole der ”alt er veldig
skummelt”.
6-åringene får lov til å være de gode hjelperne i barnehagen, noe de ser veldig frem til
før de blir så gamle. De hjelper de små å kle på seg, de dekker på bordet, de får lov å
holde på med ting som ”de små” ikke klarer.
Hver morgen samles 1.klassingene i klasserommet sitt - Hagestuen - til eventyr og
samling sammen med sin barnehagelærer.
Hver onsdag fra august til desember er de ute med de to islandske hestene våre, og
lærer stell og ridning under kyndig veiledning. Etter jul brukes onsdagene til å jobbe med
et stort prosjekt: de lager sin egen kjepphest som de skal ri ut av barnehagen med på
avslutningen før sommeren. Det skal stappes med ull, sys, spikkes, pusses... Det er en
lang prosess, og tålmodighet, finmotorikk og (sam)arbeidsvilje øves!
Hver torsdag har 1. klasse turdag. På disse turene øver de fjellklatring, går lange turer til
fots og på ski. De får bruk for sine sosiale ferdigheter, grovmotorikk og viljen! Disse
dagene blir klassen smidd godt sammen, og blir kjent med hverandre på tvers av
avdelingene. De må øve på å være en stor gruppe samlet og hva det innebærer av blant
annet å vente på den som er bakerst, snakke en og en, begynne og avslutte turene
sammen.
Når barnehageåret nærmer seg slutten, øver de inn et skuespill sammen med oss voksne
i barnehagen. Dette skal de vise frem for foreldre og søsken ved sommerfesten. En fin
øvelse i samarbeid, konsentrasjon og mot.
Med alle disse ferdighetene kan de avslutte sin første 7-årsperiode og begynne i 2.
klasse.
I barnehagens årsplan er det i avsnittet om 1. trinn tatt inn lenke til steinerskolens
læreplan.
Skolen samarbeider med Askeladden Steinerbarnehage. Barnehagen har fire avdelinger.
To avdelinger har barn fra 3-7 år og to avdelinger har barn fra 1-3 år. På avdelingene for
de eldste er det tilsammen ni barn (høsten 2017) som er delt i to grupper - Blåbær og
Solbær.

Elevene må være organisert i klasser eller basisgrupper
I redegjørelsen i forkant av tilsynet har dere opplyst at det tidligere var slik at tre
utdannede barnehagelærere ved Askeladden barnehage delte på ansvaret for elevene på
1. trinn. Førskolelærerne var avdelingsledere for hver sin avdeling i barnehagen i tillegg
til at de hadde kontaktlæreransvar for hver sin avdeling. Askeladden barnehage hadde
tre avdelinger i fjor.
Fra og med 01.04.2017 er én av avdelingslederne blitt ansatt av Steinerskolen på Hurum
med ansvar for det pedagogiske arbeidet og kontaktlæreransvaret for 1. trinnselevene i
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barnehagen. De to andre avdelingslederne som er førskoleutdannet, er leder for hver sin
avdeling i barnehagen og har ansvaret for barnehagebarna. Personen som har et særskilt
ansvar for 1. trinnselevene blir kalt kontaktlærer for 1. trinn. Vedkommende følger opp
seksåringene både når de bare er sammen med andre seksåringer, og når de er i
aldersblandede grupper.
Skolen har organisert seksåringene i avdelingene Blåbær og Solberg for skoleåret 20172018. Tilsammen er de ni elever. I løpet av en uke er enten seksåringene i Blåbær og
Solberg samlet for seg selv, eller så er seksåringene i aldersblandet gruppe i sine
respektive avdelinger. Skolen sier at den søker en aldersblanding for seksåringene for på
den måten oppfyller de læreplanen med de syv basiskompetansene best mulig.
Ifølge regelverket skal elevene være i klasser eller basisgrupper det meste av tiden, men
kan deles i andre grupper etter behov. Hensikten med reglene er dels å regulere de
pedagogiske ressursene og delvis å sikre elevene et sosialt fellesskap. I følge
forarbeidene til opplæringsloven innebærer reglene en regulering av hvor mye tid
elevene kan settes sammen i aldersblandede grupper.
Departementet har godkjent at 1. trinn på Steinerskolen kan få sin opplæring i
barnehagen i aldersblandede grupper. Forutsetningen er likevel at friskoleloven blir fulgt.
Departementet har presisert at elevene skal være i rene seksårsgrupper den vesentligste
delen av tiden. Denne forutsetningen harmonerer med bestemmelsen om basis- og
klassetilhørighet. Etter vår tolkning er det slik at 1. trinns basis- og klassetilhørighet
hovedsakelig er seksårsgruppen.
Vi har i intervjuer fra flere barnehageansatte blitt fortalt at barnehagen åpner klokken
07.30 og at skolen begynner klokken 08.40. Faglærer sender 1. klassingene sine opp til
1. klasserommet i hagestuen. Hagestuen er bare for 1. trinnselevene. Hver morgen er
seksåringene der sammen med kontaktlærer for 1. trinn og en assistent. En lærer i
barnehagen har opplyst at kontaktlærer for 1. trinn er med på aldersblandet gruppe på
tur annenhver mandag. Hun er også med dem de delene av tirsdagen som er
aldersblandet. Når det er måltid og frilek er det også assistenter tilstede i aldersblandet
gruppe. Seksåringene har egne oppgaver når de er i aldersblandet gruppe.
Vi har fått timeplan for avdelingene for 2017/2018. Øktene seksåringene er helt alene, er
markert med blått. De timene utgjør 505 minutter i uken av et totalt antall på 1525
minutter. Det utgjør 320 av 966 timer per år. Tiden seksåringene ikke er sammen med
de yngre barna, utgjør dermed i underkant av en tredjedel.
I tillegg har seksåringene sirkus og Hellige tre kongers-skuespill over én uke hver i
henholdsvis januar og juni. Vi har fått opplyst at skolen bruker den andre økten på
tirsdager og fredager til å forberede sirkus og skuespill i disse ukene. Da er seksåringene
alene. Disse øktene utgjør tilsammen 210 minutter per uke. Én uke i juni og én uke i
januar utgjør tilsammen 420 minutter i året, eller 7 timer per år. Hvis disse to ukene blir
lagt til timeantallet som vi kom frem til tidligere, utgjør det en tredjedel av seksåringenes
totale timeantall i året.
I utetiden er elevene ute samtidig med de yngre barna. Vi har fått opplyst at
seksåringene har egne oppgaver, aktiviteter og veiledning som er eksklusive for dem i
utetiden og at de er bevisste på at de er de eldste i gruppen. Kontaktlærer for 1. trinn er
tilgjengelig for seksåringene i denne tiden. Vi mener at seksåringenes egne aktiviteter i
utetiden tilsier at seksåringene opptrer som en klasse når de har sine egne oppgaver og
får veiledning av kontaktlæreren på 1. trinn. Vi legger derfor til grunn at seksåringene i
deler av utetiden er i rene seksårgrupper.
Den totale utetiden for seksåringene ved Steinerskolen i Hurum utgjør ca. 237 timer i
året. Dersom vi legger til det totale timetallet for utetiden, utgjør det sammen med det vi
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har kommet til ovenfor, totalt 564 timer av 966 timer i året. Det blir 58 prosent av tiden.
Etter vår vurdering er det ikke sannsynliggjort at seksåringene kan anses å være i rene
seksårsgrupper i hele utetiden. Vår konklusjon er derfor at tiden seksåringene er i rene
seksårsgrupper utgjør mindre enn 58 prosent av tiden.
En vesentlig del betyr for det meste eller i all hovedsak. Ved Steinerskolen på Hurum er
seksåringene i egne grupper helt alene eller med egne oppgaver og aktiviteter, rundt
halvparten av skoletiden. Det er ikke den vesentligste delen av tiden. Skolen oppfyller
etter vår vurdering ikke regelverkets krav og forutsetningen fra departementet om
organisering av 1. trinnselevene.
Deres tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport
Dere synes det er uklart hvorfor det ikke anses å være «en vesentlig del av tiden» når
prosenten i alle fall er over 50 prosent. Dere sier at dere ikke har fått noe informasjon
hvor stor prosentandelen må være for å tilfredsstille kravene, verken tidligere eller i
foreløpig rapport.
På mer prinsipielt grunnlag bestrider dere at friskolelovens § 3-4 innebærer en
begrensning i muligheten for å ha 1. trinn i aldersblandede grupper i barnehagen.
Dere viser til Rammeplanen for arbeidet med seksåringane; Rudolf Steinerbarnehagane,
Rudolf Steinerskolane 1995. I rammeplanen er det flere steder beskrevet organiseringen
av seksåringene i aldersblandede grupper med vekt på at de oppnår den beste læringen i
samspill med de mindre barna. Organisering i rene seksårgrupper nevnes ikke i
rammeplanen. Planen konkluderer med at ut fra barnas behov peker alt mot at de beste
vilkårene for seksåringene i forhold til modning og utvikling, er å være i aldersblandede
grupper. Dere viser til at nevnte rammeplan ble godkjent uten merknader av Det
kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement i brev av 09.04.1997. Dere
forstår det derfor slik at departementet med dette har fraveket sin tolkningsuttalelse i
brev av 24.05.1996, om at seksåringene skal være i aldershomogene grupper den
vesentligste delen av tiden.
Dere skriver at de aldersblandede gruppene i Askeladden barnehage ivaretar
seksåringenes behov for sosial tilhørighet. Solbær- og Blåbæravdelingene er tydelige
grupper der seksåringene har en forutsigbar og trygg plass.
Videre viser dere til at aldersblanding også er vanlig ved Montessoriskolene som en del
av deres pedagogiske særegenhet. Dere presiserer at det er viktig at 1. trinnselevene
organiseres i aldersblandede grupper i barnehagen for å bevare Steinerskolens
pedagogiske egenart.
Vurdering av tilbakemeldingen
Vi er ikke enige i at tiden 1. trinns elevene er alene «i alle fall er over 50 prosent», slik
dere skriver.
I vår vurdering har vi lagt vekt på at alenetiden for seksåringene etter det som er
markert på timeplanen, utgjør under en tredel av skoletiden. Hvis vi legger til tiden de er
alene og jobber med sirkus og skuespill og som ikke fremgår av timeplanen, blir det
omtrent en tredel av tiden. Den totale utetiden for seksåringene der de er ute samtidig
med de yngre barna, er 237 timer i året av totalt 966 timer. Utetiden totalt sett utgjør
dermed ca. 25 prosent. En tredel pluss hele utetiden på 25 prosent, blir 58 prosent. Vi
har valgt å regne med noe av utetiden fordi seksåringene delvis har egne aktiviteter og
fordi de har 1. trinns læreren tilgjengelig for seg endel av denne tiden. Av den grunn
mener vi at ikke hele utetiden på 25 prosent kan medregnes.
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Vår konklusjon er derfor at det er maksimalt 50 prosent av skoletiden seksåringene kan
sies å være i rene seksårsgrupper. Halvparten av tiden utgjør ikke en vesentlig del.
«En vesentlig del av tiden» er et skjønnsmessig begrep og vi kan derfor ikke definere et
minstekrav i form av en prosentandel slik dere ber om. At elevene skal være i rene
seksårsgrupper en vesentlig del av tiden innebærer at de må være i slike grupper i
mesteparten av tiden. Den nærmere vurderingen av hvorvidt kravet er oppfylt vil være
en konkret vurdering ut fra forholdene ved den enkelte barnehage. For eksempel er det
av betydning for vurderingen om seksåringene er organisert og lokalisert helt for seg selv
eller ikke.
Vi opprettholder vår vurdering om at seksåringene skal være i rene seksårsgrupper en
vesentlig del av tiden. Vi viser til at det er et krav i friskoleloven § 3-4 om at dere deler
elevene i klasser eller basisgrupper. Forarbeidene åpner for aldersblanding innenfor
småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet dersom hensynet til elevene taler for
det. Det følger av ordlyden i bestemmelsen og uttalelsen i forarbeidene at det dreier seg
om klasser eller basisgrupper som består av elever fra henholdsvis småskoletrinnet,
mellomtrinnet og ungdomstrinnet. I brevet datert 24.05.1996 har departementet vurdert
det slik at Steinerskolene kan lokalisere opplæringstilbudet til seksåringene til
barnehagens lokaler så fremt de er i rene seksårsgrupper en vesentlig del av tiden. Etter
vårt syn tar tolkningen hensyn til Steinerskolenes egenart ved at elever på 1. trinn kan
lokaliseres til barnehager og være i grupper sammen med barnehagebarn en del av
tiden.
Vi kan ikke se at departementet med godkjenning av rammeplanen fra 1995 fravek
standpunktet om at elevene skal være i rene seksårsgrupper en vesentlig del av tiden.
Departementet viste tvert imot i godkjenningen som de gjorde i 09.04.1997, til sitt brev
av 24.05.1996 der det fremgår at elevene på 1. trinn skal være i rene seksårsgrupper en
vesentlig del av tiden selv om de mottar opplæringen i barnehage.
Når det gjelder Montessoriskolenes praksis med opplæring i aldersblandede grupper som
en del av det pedagogiske særpreget, viser vi til at dette kun omfatter elever og ikke
barnehagebarn. Vi mener at dette ikke er det samme som å ha aldersblandede
basisgrupper eller klasser som består av elever på 1. trinn og barnehagebarn.

Skolen må drive virksomheten etter "En læreplan for steinerskolene 2007 grunnskolen"
Vi har fått lokal læreplan for seksåringene og en oversikt over fag- og timefordelingen
deres. Vi har sett på innholdet i læreplanen som gjelder for seksåringene ved
Steinerskolen i Hurum og avgrenset mot skolens fag- og timefordeling.
I Steinerskolens læreplan er det fremhevet at barnet frem til fylte syv år er i en fase der
det er viktig med forberedelse til læring. Læreplanen for 1. trinn er ikke først og fremst
basert på inndeling etter de tradisjonelle fagene. I stedet er inndelingen gjort tverrfaglig
slik at elevene skal nå de faglige kompetansemålene gjennom å tilegne seg
basiskompetanser gjennom forskjellig type aktiviteter. I Steinerskolens læreplan står
det:
"Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne
livsfasen. Men alt et barn tilegner seg av erfaringer, skjer på en måte uten at det vet det
selv. Bekjentskap med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, sammenstøt,
motorisk mestring og selvforglemmende lek, inngår i et hele som bare en voksen
begrepsdannelse kan dele inn i områder. For steinerskolens pedagogikk står 6-åringens
liv i 1. klasse i forberedelsens tegn. Det skal legges en grunn for den videre skolelæring,
en læring som først i neste fase blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv
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som lærende. I førskoletiden vil det bety at barnet møter et bredt spekter av livsområder
som alle grenser inn til og overlapper hverandre, men som utgjør en sammenhengende
helhet for barnet, fremfor å dele skoledagen inn i separate skoletimer. Man kan passende
dele barnets læring i førskolealder inn i syv kompetanseområder."..
".. Steinerpedagogikken har til oppgave de første syv år av barnets liv å utvikle en slik
basiskompetanse som fundament for hvordan barnet blir i stand til å motta intellektuell
læring senere. Denne basiskompetansen skaper grunnlaget for senere differensiering og
for at ungdommen og senere det voksne mennesket skal kunne mestre livets krav til
prestasjoner på ulike felt. Å tilegne seg basiskompetanse er hovedmålet i 1. klasse. All
senere læring bygger på dette. For å kunne mestre disse grunnferdigheter, står
øvelsesaspektet sterkt det første skoleåret i steinerskolen. Barnet opplever seg som en
del av en helhet i seksårsalderen, og derfor har steinerpedagogikken ingen
fagfragmentering i tilnærmingen av lærestoffet i 1. klasse."
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

syv basiskompetansene er:
Språkkompetanse
Kropps- og bevegelseskompetanse
Fantasi og kreativitetskompetanse
Etisk og moralsk kompetanse
Sosial kompetanse
Sanse- og iakttakelseskompetanse
Motivasjon og konsentrasjonskompetanse

Språkkompetansen øves for eksempel gjennom bevegelse, gjentagelse, kommunikasjon,
tydelig, klart og billedlig språk, menneskelige relasjoner og frilek.
Skolen har organisert seksåringene i de to avdelingene - Blåbær og Solberg, for skoleåret
2017-2018. Tilsammen er de ni elever. I løpet av en uke er enten seksåringene i Blåbær
og Solberg samlet sammen for seg selv, eller så er seksåringene i aldersblandet gruppe i
sine avdelinger. Skolen søker en aldersblanding for på den måten å oppfylle læreplanen
med de syv basiskompetansemålene best mulig.
I deler av opplæringen er 1. klasse fordelt mellom avdelingene i barnehagen i
aldersblandede grupper og hele seksårsgruppen alene. Flere av kompetansemålene i
læreplanen oppnår seksåringene gjennom å være størst i barnehagen og forbilder for
barnehagebarna. Dette gjelder blant annet i frilek, matlaging og måltider. Seksåringene
har egne oppgaver i disse aktivitetene.
Vi har sett skolens aktivitetsplan for 1. trinn. Av planen fremgår basiskompetansemålene,
hva de praktisk gjør for å oppnå målene og hvilke lokale ressurser de bruker. Planen er
delt inn per halvår. Vi har også fått fagplanen for seksåringene. I den planen er det en
oversikt over faglig innhold og omfang, læringsmål, oppgaver/arbeidsformer og
evalueringsformer.
Skolens fagplan viser at skolen har brutt ned basiskompetansmålene fra Steinerskolens
læreplan og beskrevet basiskompetansenes læringsmål og hvordan elevene skal nå
målene gjennom forskjellige aktiviteter. Gjennom intervjuer har vi fått bekreftet at
planen er et resultat av et pedagogisk arbeid og at de som jobber med seksåringen følger
den i praksis. Vår vurdering er at skolen følger regelverket på dette området.

Personale som ikke er ansatt i undervisningsstillinger skal ikke ha ansvar for
opplæring
Skolen har opplyst at ledelsen ved skolen består av daglig leder, to pedagogiske ledere
som utgjør Pedagogisk forum, samt en spesialpedagogisk koordinator.
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Skolen har fra 01.04.2017 ansatt en tidligere avdelingsleder i barnehagen som
kontaktlærer for ni elever på 1. trinn.
I barnehagen er det ansatt to avdelingsledere som er faglærere med
undervisningskompetanse for 1.-4. trinn. I tillegg er det ansatt én person som fungerer
både som faglærer i ett praktisk fag og som assistent i andre fag og flere andre
assistenter. Ressurspersoner rundt seksåringene er én kontaktlærer for begge gruppene
på 1. trinn, én avdelingsleder med undervisningskompetanse for 1.-4. trinn for hver
avdeling og tre assistenter/faglærere knyttet til hver avdeling.
Etter det vi har fått opplyst er det ledelsen ved daglig leder og Pedagogisk forvaltning
som hvert år utarbeider timeplanen for 1. trinn sammen med kontaktlæreren på trinnet.
Daglig leder har fortalt i intervju at kontaktlæreren for 1. trinn veileder assistenten som
hun har flere faste timer med i uken. De har samtaler der hun gir assistenten
tilbakemeldinger. Kontaktlærer på 1. trinn veileder også de to andre assistentene som er
knyttet til avdelingene Solbær og Blåbær. Veiledningen foregår praktisk slik at de
snakker sammen fortløpende i tillegg til at de har interne møter i barnehagen. Daglig
leder sikrer seg at veiledning skjer ved at kontaktlærer på 1. trinn deltar på lærermøter
hver torsdag. Daglig leder har ingen direkte møtepunkter med avdelingsledere eller
assistenter i barnehagen, det er kontaktlæreren på 1. trinn som er bindeleddet.
Av Pedagogisk forvaltning har vi fått opplyst kontaktlæreren på 1. trinn veileder de som
er ansatt i barnehagen. Skolen og barnehagen har felles kollegiemøte to ganger i året
der blant annet læringsmålene på 1. trinn er tema. Skolen har levert dokumentet
"Samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole" med oversikt over forskjellige
møtepunkter gjennom året.
Kontaktlæreren på 1. trinn har sagt at hun veileder assistenter ved samtaler i forkant av
timer og aktiviteter og på kollegamøter i barnehagen. Assistentene er lite involvert i
planleggingsarbeidet for gjennomføring av aktivitetene.
En av avdelingslederne for seksåringene sier at hun instruerer assistentene ved generell
veiledning og ikke i forkant av hver time. En annen avdelingsleder sier at assistentene får
veiledning på pedagogiske møter som de har en gang per uke. Det har blitt bekreftet at
en assistent i intervju. Kontaktlærer for 1. trinn deltar på pedagogmøtene og informerer
om innholdet i fagplanen. Det er alltid en pedagog tilstede i utetiden i skoletiden.
I intervju har vi fått opplyst at det kan hende at en assistent tar over timen hvis
avdelingsleder er borte.
Det er etter vår mening sannsynliggjort at assistentene får tilstrekkelig veiledning slik at
de kan hjelpe til og at elevene får et forsvarlig utbytte av opplæringen. Vi viser til at
kontaktlærer på 1. trinn veileder assistentene generelt gjennom kollegiemøter i
barnehagen og noe i forkant av timen eller aktiviteten. I intervju har vi fått opplyst at
avdelingslederne i barnehagen veileder assistentene som er knyttet til avdelingene.
Denne praksisen sett i sammenheng med at basiskompetansemålene på 1. trinn som i
sin form bygger på gjentakelse, faste oppgaver og dags-, ukes- og årsrytmer, tilsier at
kravet om veiledning er oppfylt.
Assistenter kan ikke ha ansvaret for opplæringen. Det har kommet frem i intervju at
assistentene noen ganger har ansvaret for opplæringen hvis avdelingslederen er borte.
Skolen oppfyller derfor ikke regelverket på dette punktet.

Skolen må følge kravene i opplæringsloven kapittel 9A om elevene sitt
skolemiljø
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Vi har undersøkt skolens praksis når det gjelder plikten til å følge med på om elevene har
et trygt og godt skolemiljø og plikten til å varsle daglig leder ved mistanke eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I dette tilsynet har vi ikke
sett på de andre delpliktene i aktivitetsplikten.
Vi har fått en redegjørelse om hvordan dere ivaretar kravene til et trygt og godt
skolemiljø.
I redegjørelsen viser skolen til at den har en handlingsplan mot mobbing som også blir
brukt på 1. trinn. Vi har i intervjuer fått opplyst at skolen fra 1. september 2017 har
abonnert på Kriseportalen.no. Vi har senere fått opplyst at skolen har brukt systemets
handlingsplan mot mobbing og ikke skolens egen plan. Planen fra Kriseportalen.no har
vært gjennomgått på ansattmøter og alle har fått en utskrift av den.
Kontaktlæreren for 1. trinn er ansatt av skolen og er forpliktet overfor handlingsplanen
på samme måte som de andre medarbeiderne ved skolen. Daglig leder følger opp at
kontaktlæreren er oppdatert angående planen og kravene i kap. 9A i opplæringsloven. I
følge redegjørelsen er kontaktlæreren på 1. trinn sammen med seksåringene i hele
skoletiden. De timene elevene på 1. trinn deles i to grupper, er det faglærer som er
ansatt i barnehagen som underviser én av gruppene. Alle barnehageansatte som
arbeider med 1. trinnselevene, blir satt inn i skolens handlingsplan mot mobbing. Daglig
leder har et overordnet ansvar for det. Kontaktlærer for 1. trinn har daglig kontakt med
avdelingslederne som har seksåringene i aldersblandede grupper, når det gjelder
eventuelle hendelser i deres timer.
Kontaktlæreren for 1. trinn har som andre kontaktlærere ved skolen, et ansvar for å
varsle daglig leder ved skolen dersom skolemiljøet i klassen ikke er trygt og godt.
Barnehageansatte skal varsle kontaktlærer på 1. trinn, som igjen varsler daglig leder
dersom de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø.
Kontaktlærer for 1. trinn deltar på lærermøtene der de jobber med det psykososiale
miljøet. De har hatt en ekstra innsats i år på grunn av nye bestemmelser i regelverket.
Skolens mobbeplan inneholder rutiner og definisjoner. Kontaktlæreren tar informasjonen
og diskusjoner fra lærermøtene på skolen videre til sine tre faglærer i barnehagen som et
fast tema. Ifølge daglig leder blir skolens praksis samordnet med praksisen i barnehagen
ved at temaet behandles i skolen og barnehagens samarbeidsmøter. I referat fra et
samarbeidsmøte har vi sett at «Et godt sosialt miljø» var tema.
Tidligere har skolen hatt to sosiallærere i tilsammen 10 prosent stilling. Nå har de innført
et forsøksprosjekt der én person har 40 prosent stilling som sosiallærer. I den forbindelse
utarbeider de ny stillingsbeskrivelse og oppfølging av 1. trinn slik at føringene blir like
med de andre trinnene.
Ifølge daglig leder skal de ansatte ved skolen varsle daglig leder ved mistanke om at en
elev ikke har det trygt og godt. Dato og situasjon skal loggføres. Dette er kjent gjennom
lærermøtene. Daglig leder sier at de ansatte er informert om hvordan de skal følge med
og reagere gjennom veiledning om regelverket. Lærerne observerer og elevene kan si
ifra. Trivsel skal være tema i klassene. Elevene kan også snakke med sosiallæreren. Hver
tirsdag har de temamøter. De går gjennom alle klassene i løpet av skoleåret. Alle blir
oppdatert om elevene spesielt, og om klassen generelt. Daglig leder og sosiallærer skal
på kurs og deretter gi de andre lærerne opplæring, har vi fått opplyst. De har ikke
formelle elevsamtaler på 1. trinn, men snakker fortløpende med den enkelte eleven
gjennom året. Trivsel er tema på konferansetimer. Konferansetimer er mellom
kontaktlærer på 1. trinn og foreldre. Eleven er vanligvis ikke tilstede.
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Kontaktlæreren på 1. trinn bekrefter at de har jobbet med regelverket for psykososialt
miljø på lærermøtene. Daglig leder har sendt ut skriftlig informasjon om dette i forkant
av møtene. Kontaktlærer for seksåringene har sagt at hun tar denne informasjonen
videre til de ansatte i barnehagen som jobber med 1. trinnselevene, i barnehagens
kollegiemøte. Kontaktlærer for seksåringene varsler eventuelt spesialpedagogisk leder og
daglig leder dersom noen ikke har et trygt og godt skolemiljø. De snakker mye på skolen
og i barnehagen om hvordan man «ser» barn. De har en observasjonskultur ved skolen.
Flere lærerne ved skolen har sagt i intervju at temaet har vært oppe på en fagdag.
De ansatte i barnehagen forteller at de har føringer om å varsle kontaktlæreren på 1.
trinn dersom de observerer bekymringsfull atferd hos elevene. De ansatte forholder seg
kun til kontaktlæreren for 1. trinn som tar slike saker videre til kollegiet på skolen og til
daglig leder ved skolen. De er usikre på om det er faste rutiner for hvordan de skal gå
frem i forhold til regelverket, men de sier alltid fra til kontaktlærer på 1. trinn hvis det er
noe. De har kartlegging for seksåringene som går på trivsel, kompetanseområdene og
motorisk og sosial utvikling. I barnehagegruppen har lærerne snakket mye om hvordan
de skal observere elevene for eksempel ved å se etter utagerende eller endret oppførsel.
Kontaktlærer på 1. trinn får informasjon om regelverket på lærermøter og skal ta det
med videre. De ansatte i barnehagen sier at de har føringer om å gi beskjed til
kontaktlærer på 1. trinn. Oppfølgingen fra daglig leder ligger i tett møtekontakt med 1.
trinns ansvarlig.
Skolens egen handlingsplan mot mobbing er ikke oppdatert i samsvar med nytt
regelverk.
Etter vår vurdering oppfyller skolen plikten til å følge med på hvordan elevene har det og
plikten til å varsle daglig leder.
Vi viser til at kontaktlærer på 1. trinn deltar på arenaer der det psykososiale skolemiljøet
er tema. Vi har sett av et referat fra samarbeidsmøtene mellom skolen og barnehagen,
at det psykososiale miljøet var tema. Vi legger videre til grunn at kontaktlærer på 1.
trinn tar kunnskapen videre fra lærermøter på skolen til kollegiemøtet i barnehagen. Det
er føringer for de som jobber i barnehagen om at de skal varsle kontaktlærer på trinnet
hvis det er noe bekymringsfullt. Kontaktlæreren rapporterer til daglig leder i lærermøter.
Gjennom ukentlige lærermøter med kontaktlærer for 1. trinn mener vi at daglig leder
følger opp plikten til å følge med på hvordan elevene har det og plikten til å varsle daglig
leder.
Skolen må ivareta elevenes rett til spesialundervisning
Kravet innebærer at skolen må ha innarbeidede fremgangsmåter for å sikre elevens rett
til spesialundervisning. Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for at lærerne
melder behov for spesialundervisning til daglig leder.
I intervju med daglig leder sier han at han sikrer seg at det blir gjort kartlegging hver
høst og hver vår. På høsten bruker de observasjonsskjema og om våren gjør de en
individuell kartlegging. Dersom de ansatte observerer noe gjennom aktiviteter i løpet av
året, melder kontaktlæreren det til spesialpedagogisk koordinator og daglig leder blir
informert. De har også samtaler med elevene underveis for å avdekke om det er noe å
bekymre seg for. Alle som underviser deltar på tirsdagsmøtene der erfaringer og
utfordringer i klassene er tema. Temaet er også oppe på torsdagsmøtene. Rutiner for
dette står i medarbeiderhåndboken.
Lærerne bekrefter det daglig leder har sagt om kartlegging, at temaet blir tatt opp i
tirsdagsmøter, at daglig leder følger opp arbeidet og at de melder til spesialpedagogisk
koordinator, som melder videre til daglig leder. Ikke alle lærere er klar over at det er en
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rutine for dette i medarbeiderhåndboken. Men lærerne sier at de har en
observasjonskultur og at kontaktlæreren for 1. trinn har tett kontakt med
spesialpedagogisk-koordinator.
Kartleggingsprøvene blir overlevert til skolen og ledelsen etterspør disse dersom de ikke
blir levert.
Skolen har ikke eksempler på kartlegging som viser bekymring for dette skoleåret. To
elever på 1. trinn fikk tilbud om spesialundervisning i fjor.
Mange ansatte beskriver at det generelt er lav terskel for at lærerne tar kontakt med
spesialpedagogisk-koordinator dersom de mener at spesialpedagogisk-koordinator bør
observere eleven. Koordinatoren gjør ikke observasjoner av eget tiltak.
Styret orienteres om behovet for spesialundervisning via rapporter. Typisk etter halvårlig
kartlegginger. Rutinene for oppfølging mellom kartleggingene to ganger per år blir gjort
på torsdagsmøtene og på tirsdagsmøtene. Daglig leder følger opp ved at
spesialpedagogisk-koordinator må levere rapport til styret. Koordinatoren kontrollerer
ved å bruke sitt årshjul i arbeidet med å følge med på frister for kartlegging av alle
klasser.
Avdelingslederne i barnehagen er kjent med og har praksis for å melde om bekymring for
seksåringene til kontaktlærer for 1. trinn. Kontaktlærer på 1. trinn har tett kontakt med
daglig leder og spesialpedagogisk-koordinator i spørsmål om spesialundervisning.
Skolen bruker kartleggingsmateriell utarbeidet av Steinerforbundet.
Etter vår mening oppfyller skolen kravet i regelverket. Vi mener at skolen har
innarbeidede fremgangsmåter for elementene som skal sikre elevenes rett til
spesialundervisning selv om ikke alle kjenner til hvor den skriftlige rutinen står. Vi har
lagt vekt på at skolen har halvårlige kartlegginger av alle elevene. Mellom kartleggingene
er det ukentlige møter der kontaktlærer på 1. trinn deltar sammen med de andre lærerne
i skolen. Det er kjent for de ansatte at de skal observerer elevene og samtale med dem
underveis, og at de gjør det i praksis. Daglig leder blir varslet direkte av lærerne eller via
spesialpedagogisk koordinator. Avdelingslederne i barnehagen varsler kontaktlærer for 1.
trinn, som varsler videre.

Barnehagen må ligge samlet med resten av skolen og lokalet må være godkjent
Skolen har fordelt elevene på 1. trinn mellom to avdelinger i Askeladden
Steinerbarnehage.
Barnehagen holder til på Holtebrekk, mellom Klokkarstua og Sætre i Hurum kommune.
Askeladden barnehage ligger på samme gårds- og bruksnummer som skolen (gnr. 1 bnr.
345 i Hurum kommune), og er en del av samme bygning som skolens idrettshall. Bruk av
eiendommen blir styrt av Sameiet Holtebrekk, der både skolen og barnehagen er
representert. Skolen har adresse Åsheimveien 10 på Klokkarstua og barnehagen har
adresse Åsheimveien 12B på Klokkarstua.
Skolen har lagt frem "Godkjenning av ordinær barnehage" datert 10.08.2007 fra
Kunnskapsdepartementet. Departementets godkjenning er gjort i medhold av
barnehageloven §§ 6 og 10. Skolen har også fremlagt godkjenning i medhold av
friskoleloven § 2-4, fra Fylkesmannen i Buskerud datert 29.08.2017. Fylkesmannen har
godkjent "..skoleanlegg for førsteklasse som mottar sin undervisning i lokalene til
Askeladden Steinerbarnehage."
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Fylkesmannen konkluderte med at skoleanlegget til Steinerskolen i Hurum og Askeladden
Steinerbarnehage ligger samlet innenfor en radius på ca. 100 meter.

Søknader om permisjon
Vi har hørt fra flere lærere og fra ledelsen at de praktiserer reglene om permisjon for 1.
trinnselevene og at de har hatt en slik praksis lenge. Det er kontaktlæreren for 1. trinn
som innvilger permisjoner inntil 3 dager. Inntil 10 dagers fri kan innvilges av daglig
leder. I skolens redegjørelse går det frem at daglig leder sammen med pedagogisk
forvaltning vurderer om det er faglig forsvarlig å gi eleven permisjon. I vurderingen har
vi fra flere kilder fått vite at det blir lagt vekt på elevens faglige nivå og betydningen av
fravær fra felles begivenheter, elevens øvrige fravær, hva som skal gjennomgås og om
det er gode grunner til å gi permisjon når en søknad om permisjon blir avgjort.
Kontaktlæreren for 1. trinn skal ha oversikt over elevenes samlede fravær og blir tatt
med i vurderingen av om det skal innvilges permisjon.
Når det gjelder fravær har daglig leder opplyst at lærerne tidligere rapporterte om fravær
på 1. trinn hvert halvår. Nå følger daglig leder det opp hver måned. Foreldrene blir
varslet ved over 10 prosent fravær. De gjør direkte tiltak ved 20 prosent fravær. Daglig
leder har selv hatt møter med foreldre i enkelttilfeller.
Av en barnehageansatt har vi fått høre at det blir ført fravær for hver dag, men ikke
nødvendigvis for hver time. Men barnehagen noterer seg for eksempel at en seksåring
skal til helsestasjonen noen timer. Ansatte i barnehagen har bekreftet at det er
kontaktlærer for 1. trinnselevene som innvilger kortere permisjoner. Det har blitt
innvilget permisjon for én uke. Vi har også fått opplyst i intervju at fravær blir ført
dobbelt ved at barnehageansatte fører fravær for alle barna i avdelingene og
kontaktlærer for 1. trinn fører fravær for seksåringene.
Daglig leder har sagt til oss at temaet skoleplikt er sentralt og at han ser at skolen må
være tydelige med å orientere foreldrene til 1. trinnselevene om dette.
Etter vår vurdering praktiserer skolen reglene om permisjon for seksåringene. Vi legger
også til grunn at skolen fører fravær. Det understøtter at skolen gjør en reell vurdering
av om det skal gis permisjon i det enkelte tilfellet.

Skolen skal ha ulykkesforsikring for elevene
Dere har lagt frem et forsikringsbevis fra Gjensidige utstedt 11.10.2016. Den omfatter
skolebarn og barnehagebarn og gjelder for ulykke og individualitet. Forsikringen er
fordelt slik at 71 skolebarn er omfattet, og 30 elever med skolefritidsordning på grunn av
at de er på området over lengre tid gjennom dagen.
Skolen har 106 (tilskuddsberettigede) elever høst 2017/vår 2018. I
forsikringsbetingelsene står det at forsikringstaker skal melde fra dersom antall
forsikrede i forsikringstiden endres med 10 prosent eller 10 personer eller mer. Vi fikk
opplyst av daglig leder at forsikringsbeviset oppdateres to ganger per år.
Skolen har ulykkesforsikring for alle elevene sine inkludert 1. trinnselevene, og følger
dermed regelverket.
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Skolen må ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse
I redegjørelsen fra daglig leder viser han til et vedlagt delegasjonsreglement som
beskriver ledelsens funksjoner. Videre blir det vist til at styret har ansatt daglig leder
som drifter skolen i tråd med føringene fra styret. Skolen har en Pedagogisk forvaltning
som består av to lærere som er valgt av lærernes valgkomité for tre år. Pedagogisk
forvaltning er delegert myndighet i forbindelse med faglige og pedagogiske spørsmål og
rapporterer til daglig leder.
Vi har fått dokumentet «Samarbeidsrutiner mellom barnehage og skole» som gir en
oversikt over møtepunkter mellom skole og barnehage gjennom året. Skolen holder på å
oppdatere og redigere dokumentet.
Kontaktlæreren for 1. trinn ble ansatt av skolen fra 1. april 2017. Kontaktlæreren
rapporterer til skolen og er bindeleddet mellom skolen og barnehagen. Hun forholder seg
til daglig leder i barnehagen kun i spørsmål om praktisk tilrettelegging som vedrører
seksåringene. Når det gjelder innholdet i opplæringen som angår 1. trinnselevene,
forholder hun seg til daglig leder ved skolen. Daglig leder i barnehagen og daglig leder på
skolen har tett kontakt. De har en samarbeidsavtale om møtetidspunkter på flere
områder. Daglig leder på skolen har vært involvert i ansettelsen av faglærerne i
barnehagen.
Den pedagogiske forvaltningen har hatt tett oppfølging med kontaktlærer på 1. trinn som
ble ansatt av skolen, særlig fra og med 1. april 2017. 1. trinnets kontaktlærer har samme
stillingsbeskrivelse som lærere ved øvrige trinn og rapporterer direkte til skolens
Pedagogiske forvaltning og til daglige leder. Hun deltar fast i de pedagogiske møtene
som holdes én gang i uken for blant annet pedagogene og assistentene som jobber med
1. trinn. Kontaktlæreren for 1. trinn leverer fagplan, kompetansemålene for 1. trinn og
halvårlig evaluering av målene til Pedagogisk. Lærerne ved skolen jobber med
læreplanarbeid i arbeidsgrupper i lærermøtetiden i aktuelle tider på året.
Arbeidsbeskrivelsen til kontaktlærer viser at dette arbeidet skal gjøres. Pedagogisk
forvaltning purrer på innlevering av pedagogiske planer og rapporterer som skal til
styret.
Daglig leder møter Pedagogisk forvaltning fire timer hver onsdag. Daglig leder er selv
utdannet pedagog og kan gi tilbakemeldinger. Planene er også tilgjengelige for daglig
leder elektronisk og daglig leder tar stikkprøver.
Etter vår vurdering er det i praksis slik at daglig leder indirekte instruerer det
pedagogiske personalet i barnehagen i faglige spørsmål på 1. trinn. Vi viser til at
kontaktlærer for 1. trinn kun forholder seg til daglig leder ved Askeladden barnehage når
det gjelder praktisk tilrettelegging for seksåringen. For alt som har med det faglige
arbeidet å gjøre rapporterer hun til Pedagogisk forum og til daglig leder. Kontaktlæreren
for 1. trinn er ansatt av skolen og er bindeleddet mellom skolen og barnehagen. Hun er
med på kollegiemøter med avdelingspersonalet i barnehagen. Kontaktlæreren for 1. trinn
veileder og informerer pedagogene i barnehagen i læreplanarbeidet. Pedagogene og
assistentene i barnehagen rapporterer til kontaktlæreren på 1. trinn hvis det er
bekymring rundt det pedagogiske, faglige eller psykososiale forhold knyttet til
seksåringene.
Vi har fått bekreftet at permisjonsreglene for skolen gjelder for seksåringene i
barnehagen. De ansatte i barnehagen fører fravær og videreformidler spørsmål om
permisjon til kontaktlæreren for 1. trinn.
Daglig leder på skolen og daglig leder i Askeladden barnehage har jevnlige møter om
praktiske og økonomiske forhold.
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Vi mener det er sannsynliggjort at skolen har en forsvarlig faglig, pedagogisk og
administrativ ledelse. Vi viser til at daglig leder ved skolen og daglig leder i barnehagen
har tett og jevnlige møtepunkter om administrative og økonomiske forhold. Kontaktlærer
for 1. trinn er ansatt av skolen, deltar på lærermøter og rapporterer til daglig leder og
Pedagogisk forvaltning på skolen, i faglig og pedagogiske spørsmål. Kontaktlærer for 1.
trinn er sammen med seksåringene det meste av skoledagen. Hun har kollegiemøter med
avdelingsledere og assistenter i barnehagen som gir beskjed til henne om forhold rundt
seksåringene.

3 Styrets system for å vurdere og følge opp at
kravene blir etterlevd i skolens praksis
3.1 Rettslige krav
Skoleeier er ansvarlig for at skolene driver i samsvar med friskoleloven, opplæringsloven
og forskrifter. Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene blir oppfylt
og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene, jf. friskoleloven § 5-2 tredje ledd.
Styret må skaffe seg informasjon
For å ivareta kravene må styret skaffe seg informasjon om skolens arbeid. Styret skal
etablere systemet i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av lokale
forhold, risikovurderinger og skolens organisering. Informasjonen som styret innhenter
må være relevant, og som et minimum gi styret kunnskap om hvordan skolen arbeider
med de ulike temaene som er en del av tilsynet.
Styret må sørge for å ha oppdatert kunnskap om skolens praksis slik at de kan vurdere
om skolen oppfyller kravene i friskoleloven. Dette betyr at styret må forstå hva de skal
gjøre, det vil si hvilke krav loven og øvrig regelverk stiller til dem.
Bruker styret informasjonen de innhenter?
Styret må bruke informasjonen de innhenter om skolens praksis til å vurdere om
arbeidet er i samsvar med friskoleloven med forskrift. Dette betyr at styret må ha
tilstrekkelig kompetanse om kravene i regelverket. For at styrets vurderinger skal være
forsvarlige, må styret ha en riktig forståelse av kravene i regelverket. Styret må sørge
for at skolen korrigerer sin praksis der de avdekket at praksisen ikke er i samsvar med
lov eller forskrift. Dette betyr at styret må iverksette handlinger som er relevante for å
oppfylle de kravene som loven stiller.
Følger styret opp endringer i praksis?
Styret må sørge for at de iverksetter tiltak der det kommer frem informasjon om at
skolen ikke oppfyller regelverket. Når styret setter i verk tiltak som skal sørge for at
skolen endrer praksis, må de følge opp at skolen faktisk gjennomfører endringene. I
tillegg må styret sørge for at endringene gjøres varige. Styret kan følge opp på
forskjellige måter, men styret må forsikre seg om at endringene de gjøre, fører til en
praksis i samsvar med regelverket. Styret må ha et system som sikrer at ledelsen og
lærerne har tilstrekkelig kompetanse på de nødvendige delene av regelverket, slik at de
er i stand til å ivareta sine oppgaver og kvaliteten i opplæringen.
Dette betyr at styret må innhente informasjon om at tiltakene er iverksatt. Dersom
tiltakene ikke er iverksatt må styret følge opp med nødvendige tiltak for å se til at
skoledriften blir i samsvar med friskoleloven med forskrifter.
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Tilstrekkelig og ofte nok informasjon
Styret må sørge for å innhente tilstrekkelig informasjon for å følge opp skolens daglige
praksis. Styret må også innhente informasjon ofte nok til å kunne vurdere og følge opp
skolens daglige praksis. Hva som er tilstrekkelig informasjon avhenger av de konkrete
tilfellene, men informasjonen må sette styret i stand til å vurdere skolens praksis opp
mot lov og forskrift. Styret kan gjennomføre kontrollene jevnlig eller gjøre en
risikovurdering av hvor ofte, hvor omfattende og på hvilke områder i regelverket de skal
gjennomføre kontrollen. En risikovurdering baserer seg på styrets informasjon og
kunnskap om hvilke områder i regelverket, som det er størst sannsynlighet for at skolen
ikke utfører i samsvar med friskoleloven med forskrifter. Risikovurderingen må ta i
betraktning hvilke områder i regelverket der manglende etterlevelse vil få størst
konsekvens for elevene.
Systemet må kunne synliggjøre systematikken: Hvilke områder i regelverket som har
vært vurdert, resultatene av vurderingen, at tiltak er iverksatt der det har vært behov for
det. Tilsvarende for valg av metode for vurderingene, planer for vurdering av om skolen
etterlever regelverket og eventuelle risikovurderinger som ligger til grunn.

3.2 Våre observasjoner og vurderinger
Styret skal skaffe seg tilstrekkelig informasjon ofte nok slik at det kan bruke,
vurdere og følge opp om skolens praksis oppfyller kravene i regelverket på de
forskjellige områdene
Av skolens dokument om organisering, saksgang og arbeidsbeskrivelser fremgår det
hvordan styret er oppnevnt.
Styret har et årshjul over oppgaver og temaer de arbeider med. Vi har sett
styremøteplanen for 2017 med temaer og ni datoer for møter.
Både styret og daglig leder tar opp og bringer inn saker til styremøter. Styret har for
eksempel bedt om innsyn i referater fra torsdagsmøter og setter frister for når fagplaner
skal være ferdige. Daglig leder rapporterer om læreplanarbeidet. Vi har fått opplyst at
styret har god kompetanse til å vurdere skoledriften og lærerne som er valgt til styret
har lang pedagogisk erfaring og erfaring med skoledrift. Foreldrene som har vært valgt
inn i styret har erfaring fra bedrifter, fra HMS og andre relevante fagfelt. Styrets leder
har lang og god erfaring samt at vedkommende har steinerpedagogisk utdanning.
Forhold som handler om spesialundervisning tar spesialpedagogisk leder med styret,
gjerne skriftlig. Ellers bruker styret tilstandsrapporten og lager en vurdering/prioritering
av hvilke områder skolen skal styrke. Daglig leder har etter dette orientert om hvilke
tiltak skolen har foretatt for å bedre resultatene. Arbeidet med informasjonsinnhenting
blir gjerne gjort i styremøtene der styret kommer med utdypende spørsmål.
Saken var oppe i styret og det ble bestemt at skolen måtte endre praksis ved at skolen
må ha en tettere kontakt med 1. trinn og at 1. trinnslærere må være ansatt ved
Steinerskolen i Hurum. Organisering av 1. trinn har vært et fast punkt på.
Vi har fått opplyst at styret følger opp permisjonsrutinene, selv om det ikke er eget punkt
på styrets årshjul. Styret behandler også ansettelsessaker og alvorlige episoder selv om
det ikke fremgår av årshjulet.
Forsvarlig system er et punkt på årshjulet. Styret har ikke egne verktøy som
kvalitetssikringssystemer. Men har vedtatt å bruke Udirs evalueringsverktøy egenvurdering / RefLex for alle målgruppene.
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Styret er avhengig av redegjørelser fra daglig leder og øvrige ansatte når det gjelder det
pedagogiske arbeidet. På spørsmål fra oss om styret har behandlet psykososialt
skolemiljø, fikk vi opplyst at det var usikkert om det har vært tema i styremøtet det siste
året.
Etter vår vurdering har ikke styret et forsvarlig system slik at styret kan vurdere og følge
opp at kravene til skolen blir fulgt i praksis.
Styrets møteplan for 2017 inneholder flere relevante elementer knyttet til kravet om at
styret skal ha et forsvarlig system. Vi har hørt at styret innhenter informasjon aktivt selv
på noen temaer. Daglig leder forsyner også styret med informasjon. Vi har hørt noen
eksempler på at styret følger opp på områder som har vært tema i styremøter, at styret
har satt frister og tatt initiativ til for eksempel å se på organiseringen av 1. trinnet og ta
avgjørelse om endringer.
Kravet er at styret skal ha et system slik at det selv kan vurdere om kravene i lover,
forskrifter og forutsetningen for skolens godkjenning, er oppfylt. Ett av temaene for
styremøtet i oktober i fjor, var fagplanene. Vi har ikke undersøkt hvor dypt styret har
gått inn i for eksempel læreplanarbeidet for å få et godt grunnlag for å vurdere og følge
opp tiltak slik at skolens praksis på samsvarer med regelverket. Denne vurderingen har
ikke vært avgjørende for vår konklusjon.
Elevenes psykososiale skolemiljø er et viktig område i friskoleloven og er også tema i
dette tilsynet. Vi har fått opplyst at skolen har jobbet endel med temaet i forbindelse
med at regelverket ble endret fra høsten 2017. Vi kan ikke se at psykososialt skolemiljø
har vært tema på styremøte i 2017. Styret har derfor ikke grunnlag for å vurdere og
følge opp om skolens praksis er i samsvar med kravene i lov og forskrift på dette
området. Skolen arbeider med rettigheter og plikter etter loven skal være forankret i
styret.

4 Våre reaksjoner
4.1 Pålegg om retting
I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi
pålegger dere å rette opp følgende, jf. friskoleloven § 7-2a første ledd:
Skolens organisering av 1. trinn
1. Styret skal sørge for at 1. trinn ved skolen er organisert og drevet på en måte som
oppfyller friskolelovens bestemmelser.
Pålegget innebærer følgende:
a. Styret må organisere 1. trinn på en måte som oppfyller friskolelovens
bestemmelser og departementets forutsetning.
Elevene på 1. trinn skal være i rene seksårsgrupper en vesentlig del av tiden.
b. Det er bare personale som er ansatt i undervisningsstilling som kan ha ansvar
for opplæring av elevene på 1. trinn

Side 21 av 22

Styrets system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd i skolens
praksis
2. Styret skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp resultatene fra
vurderingene om kravene i friskoleloven og forskriftene til loven blir oppfylt.
Pålegget innebærer følgende:
Styret må skaffe seg informasjon om alle kravene i lov og forskrift og
forutsetningene for skolens godkjenning, Styret skal jevnlig vurdere og følge opp at
skolens arbeid er i samsvar med regelverket.

4.2 Oppfølging av tilsynsresultatene
Dere skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart.
Når påleggene er rettet, skal styret ved Steinerskolen i Hurum erklære at rettingen er
gjennomført og redegjøre for hvordan dere har rettet. Bruk tavla.udir.no for å sende inn
erklæringen. Frist for innsending er 01.10.2018. Vi vil ikke avslutte tilsynet før skolen
gjennom erklæringen og redegjørelsen har vist at påleggene er rettet.
[Når vi avslutter tilsynet, vil vi utarbeide et informasjonsskriv for elever og foreldre som
oppsummerer tilsynet og skolens tiltak.]
Hvis senere tilsyn avdekker at pålegg ikke er rettet, vil vi vurdere strengere reaksjoner.

5 Dere har rett til å klage
Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.
Dere kan klage på enkeltvedtaket.
Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om
brevet har kommet frem til dere, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere sender klagen til
oss. Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi
klagen til Kunnskapsdepartementet som avgjør saken.
I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen.
Dere kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er
endelig avgjort av departementet, jf. forvaltningsloven § 42.
Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §
18.

Med hilsen
Bente Barton Dahlberg
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Cecilie Geelmuyden
seniorrådgiver
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Vedlegg: Liste over dokumentasjon sendt inn av skolen
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Redegjørelse for skolens innretting i h t tilsynstemaene

