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Steinerskole i Indre Østfold, er det mulig i et miljø preget av bonde- og industrikultur? Er det
mulig der befolkningsgrunnlaget er så spredt? Og hva med innbyggernes konservative syn på
skolespørsmål? Spørsmålene var mange i forkant av skolestarten i 1989. Minst påtrengende var de
kanskje for oss som sto midt i kampen for å ra til en Steinerskole. Det var noe vi ville på tross av alt!
Når jeg nå skal forsøke å skrive noe om historien til Steinerskolen i Indre Østfold, må det
i stor grad bli min opplevelse av denne historikken. Jeg har vært for mye involvert til å kunne være
objektiv. Dessuten vil jeg først og fremst prøve å gi et bilde av hvordan vår skole har blitt til og har
utviklet seg og vil i liten grad komme inn på selve pedagogikken. Den kan det leses om i mange
andre sammenhenger.

Bakgrunnen

Steinerskolen har antroposofien, visdom om mennesket, som sitt utgangspunkt. Antroposofien ble
til ut fra Rudolf Steiners åndsforskning i begynnelsen av 1900-tallet, og den første steinerskolen
ble grunnlagt i Stuttgart i 1919. Antroposofiens menneskesyn som ser hvert individ som både et
kroppslig, et sjelelig og et åndelig vesen, har inspirere og inspirerer svære mange, og her i Indre
Østfold eksisterte det en større gruppe interesserte allerede tidlig på 1900-tallet. Sentralt i denne
gruppen sto Olaf Funderud, som stiftet folkehøgskolen på Mysen. På 30-tallet kom Waldtraut og
Karl Døbelin fra Tyskland. De kjøpte Nordre Sletner på Slitu og startet den første bio-dynamiske
gården i Norge. Waldtrauts datter, Ursula, var interessert i pedagogikk og tenkte seg nok muligheten
for at det en gang kunne bli en steinerskole her i distriktet. På begynnelsen av 70-tallet startet
hun en studiegruppe over steiner-pedagogikk. Denne gruppen ble så utgangspunktet for det som
senere skulle bli steinerbarnehage og steinerskole.
Ved siden av Ursula besto gruppen stort sett av foreldre med små barn. Vi hadde en felles
opplevelse av at vi gjeme ville gi barna våre noe mer enn de offentlige barnehagene og skolene
kunne gi, noe som sprang ut fra en dypere innsikt i menneskevesenet. Samtidig innså vi nok at det
ikke ville være noen enkel sak å starte barnehage og skole i praksis. Men drømmen levde sterkt og
ut fra den vokste viljen.
Skulle det engang bli skole, var det jo imidlertid ikke nok at vi hadde en studiegruppe ..
Like viktig var det å gå ut og fortelle om steinerpedagogikken til offentligheten. En som stilte opp
fra første stund og som ble en støttespiller fram mot skolestart, var Svein Bøhn. Han hadde vært
steinerskolelærer på Hovseter i Oslo i mange år og var også en dyktig foredragsholder. Dette fikk vi
nyte godt av utallige ganger, og interessen var stor. Opp til 70 mennesker kunne det være på disse
foredragskveldene, og vår optimisme ble ikke mindre av det.
Etter hvert var det flere som hjalp oss med foredrag og kurs, og vi var utålmodige og
ville gjeme begynne å sette noe ut i livet. I mars 1979 ble “Forening for Steinerskole i Indre
Østfold” startet, og ikke lenge etter hadde den ca. 40 medlemmer. Vi hadde pågangsmot og glød,
begynte å arrangere årstidsfester for medlemmenes barn, men vi trengte også penger. Hva var da
naturligere enn i god steinerskoleånd å planlegge en julemesse som også kunne være en del av
informasjonsarbeidet? Høsten 79 ble så den første messen arrangert på Røde Kors huset i Mysen.
Vi innså at det ville være for dristig å prøve å få til skole med en gang. Veien måtte gå om
en sreinerbamehage, og allerede på våren 80 ble det gjort noen spede forsøk i privat regi, mens
det ble arbeidet intenst foråra alt i boks til oppstart på høsten. Hus ble sikret i Vandugbakken på
Mysen, Ursula ( nevnt tidligere) og Tone Gåstjønn (seinere Fundingsrud) ble ansatt og 16 barn
meldt inn.
Dette var den første offentlige presentasjonen av steinerpedagogikken i praksis i Indre
Østfold, og vi var alle spente og glade. Mye fint ble gjort denne første tiden, men likevel skulle
det vise seg at det ikke var problemløst å drive barnehage. Vanskeligheter begynte etter hvert å
tårne seg opp. Mye krefter ble brukt på brannslukking som burde vært brukt til noe annet, og
engasjementet og medlemstallet i foreningen sank.
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Høsten 1983 skjedde imidlertid noe som skulle få avgjørende betydning. En tysk steinerskolelærer, Jürgen Schriefer, meldte sin ankomst til Sletner. Han ville komme i julen, øve inn første
del av Handels “Messias” med folk i distriktet og holde kurs i Werbecksang. Vi visste nok ikke hva
vi gikk til da vi møtte opp 4.juledag. Schriefer viste seg å være en enorm kapasitet som utløste den
virkelig store begeistringen. Både i sin ledelse av øvelsene og i sine foredrag om musikkhistorie
åpnet han opp for perspektiver på livet som var overveldende. Det ble ikke med denne ene gangen.
Schriefer fortsatte å komme til Sletner i julen de årene som fulgte, og etter hvert sang vi hele
“Messias” til og med i norsk og siden nynorsk oversettelse. Hele tiden var den åndelige dimensjon
sterkt nærværende, og spørsmålet føltes etter hvert påtrengende: “Hva gjør vi for at det skal bli en
bedre verden?” For det var intet mindre det dreide seg om.
Arbeidet i steinerskoleforeningen hadde nå lenge vært drevet på sparebluss. Etter kurset
med Schriefer i julen 1985, var foreningen samlet til årsmøte, og da ble spørsmålet stilt: “Har
foreningen livets rett? Skal vi legge den ned eller skal vi nå virkelig satse på å ra til en steinerskole?” Det var enstemmig oppslutning om å satse.
En skikkelig markering i lokalsamfunnet måtte være utgangspunktet, og vi begynte
planleggingen av en steinerskoleuke i Askim. Med hjelp av bl.a. Andreas Ellefsen fikk vi så til en
stor utstilling i rådhuset. Her var det lånt inn elevarbeider fra Steinerskolen i Oslo og Andreas
hadde skrevet tekster om Steinerskolens læreplan. Hver dag en hel uke var det så arrangementer
i biblioteket. Det var foredrag, skuespill av steinerskoleelever fra Moss, konsert med elever fra
Tønsberg og det hele endte med paneldebatt med politikere og skolefolk fra nærmiljøet sammen
med steinerskolelærere fra Oslo. Oppslutningen om arrangementet var god, og vi følt nå virkelig at
vi var i siget. Men ville det holde? Vi visste at om vi skulle starte en skole, måtte vi ha en skikkelig
basis å stå på..
Det ble innkalt til et nytt offentlig møte. Hvor mange var virkelig interessert i å starte en
Steinerskole i distriktet? 25 tegnet seg på dette møtet, og vi tok avgjørelsen: Om tre år starter vi
skolen!
Så begynte et omfattende arbeid. Departementet måtte søkes, lokaliteter og lærer måtte
skaffes, og samtidig måtte selve ideen holdes levende og helst utvikles blant medlemmene i foreningen og blant folk flest. I det nåværende huset til Frivillighetssentralen i Skolegata startet vi
tilbud om barnepass med steinerpedagogiske aktiviteter for alle på lørdager, og her ble det også
holdt en rekke foredrag”
I mens gikk tiden og planen sto fast. Vi tenkte oss at skolen måtte begynne med en I
.klasse og bygges opp gradvis med en nye første klasse hvert år. Det trengtes altså i utgangspunktet
en lærer som kunne ta den første klassen. Vi tenkte oss også at dette helst burde være en erfaren
steinerskolelærer som kunne gi skolen den riktige retningen allerede fra start. Snart viste det seg at
dette ikke var så enkelt. Erfarne steinerskolelærere som ville starte en ny skole, vokste ikke på trær.
Hva skulle vi gjøre? Et forslag kom opp om at jeg skulle ta den første klassen. I utgangspunktet
hørtes dette nærmest utenkelig ut. Jeg var utdannet vanlig lærer og hadde riktignok vært opptatt
av steinerpedagogikk i mange år, men følte meg ikke kompetent. Des-suten hadde jeg overtatt
farsgården og var bonde på heltid. “Vi overtar driften av gården,” sa Cornelia og Bjørnar Sæther,”
og du kan hospitere på Rudolf Steiner høyskolen og forberede deg det året som er igjen.” Dette var
begynnelsen på en prosess som endte med at jeg sa ja til å være første lærer ved skolen.
Vi kom etter hvert inn i et godt samarbeid med kommunen, og vi merket også en velvilje
hos de folkevalgte. Men derfra til en konkret skole var en lang vei. Vi visste at vi i utgangspunktet
måtte leie lokaler, men hvilke? I Rom krets bygde de nå ny skole og den gamle skulle nedlegges.
Kunne dette være en mulighet for oss? Snart viste det seg imidlertid at denne nedleggelsen kom
for seint i forhold til våre planer. Men hva med Holterenga? Her var det en bygning som ikke
hadde blitt brukt til skole på mange år, men klasserommene var jo der. Kanskje kunne dette være
et utgangspunkt for oss? I løpet av høsten 1988 ga kommunestyret sin tilslutning til dette.
Men vi måtte jo også ha elever, og vi var svært spente på om det ville melde seg nok til en
klasse. Mange foreldre var interesserte og etter et kurs for dem, var det 13 elever som ble meldt inn
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i den første klassen! I ettertid er det nesten utrolig at det lot seg gjøre. 13 foreldrepar tok sjansen
på å sette barnet sitt inn i en skole som ikke fantes ennå, som skulle holde ril 4 km fra Askim
sentrum i et lokale som virkelig var preget av tiden tann, hadde utedo og som på denne tiden ble
leid ut til en gruppe som brukte det til skytetrening! Men det var bare å sette i gang å ordne alt det
praktiske. Det var virkelig noen ildsjeler blant disse foreldrene, og her gjaldt det å ikke vegre seg
for dugnadsarbeid! Så da høsten kom, sto alt klare, nymalt både utvendig og innvendig og etter
hvert med en ny do-brakke som rommet et eget lukket toalettsystem.

Skolestart

Den 18. August 1989 begynte vi så den første skoledagen på Steinerskolen i Indre Østfold med
å tegne en rett og en krom linje, og elevene fikk vite at alt som er i verden består av enten rette
eller kromme linjer eller flater. Kunne det være sant? Lekse: Prøv å finne noe som ikke er rett
eller kromt. Så var det eventyr til slutt, og dette
var begynnelsen på mange år hvor de opplevde
at læreren fortalte noe som de seinere skulle
bearbeide selv.
Vi hadde fått tak i en lærer som kunne
undervise i håndarbeid og tysk, Angelika
Binder, men mesteparten av det første året var
skolen de 13 elevene og meg. Til å begynne
med kunne en nok føle seg litt overlatt til seg
selv. Forening for Steiner-skole hadde fatt i
gang skolen, men hva så? Etter hvert var det
imidlertid flere som forsto av det var viktig å
støtte opp, og et samarbeid med barnehagen på
Mysen ble også viktig. Dessuten var foreldrene
en god støttegruppe. Det første høstmarkedet
ble arrangert i oktober av en entusiastisk flokk,
og nye dugnadsoppgaver sto for tur.
Starten var et faktum, men hva med
fortsettelsen? Ville det melde seg nok elever
til en ny klasse, og hvem skulle være lærer
for dem? Steiner-barnehagen på Mysen,
eller Vandugbakken barnehage som var det
For første gang i barnetoget. Undertegnede bærer fanen. Cecilie
offisielle navnet, var fremdeles eid av Forening
Bekkevold og Linda Johansen holder snorene.
for Steinerskole i Indre Østfold. Men da skolen
nå var i gang, følte ikke foreningen at de hadde
kapasitet til å drive barnehagen videre. Derfor
ble barnehagen gitt til foreldrene samtidig
som den opphørte å være steinerbarnehage.
Leder for barnehagen var Randi Røst Kile. For
henne var ingen innsats for stor når det gjaldt
å gi barna store opplevelser. Hun var sterk og
markant, og vi spurte henne om hun kunne
tenke seg å være den neste læreren. Hun svarte
ja. Litt bekymringsfullt var det at bare 6 elever
var innmeldt ril den nye I .klassen, men vi var
nå et lite team, og vi gikk på fulle av mot. Ingen
innsats var for stor for å utvikle skolen. Alt
Første 17.mai på Steinerskolen.
Jan Petter Tørholen, Ane Herland og Erlend Wiig på trappa på Holterenga.
annet måtte vike. Vi så det også som en selvfølge
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at vi skulle overta det andre klasserommet på
Holterenga og hadde ingen betenkeligheter
med å fortrenge vevstua til Bondekvinnelaget.
(Ille var det at vi imidlertid måtte fortrenge
dem igjen da vi flyttet til gamle Rom skole der
de hadde fått nytt oppholdssted).
Randi kom inn i skolen med sterke og
selvstendige impulser, og et viktig an-liggende
for henne blant mye annet var feiringen av
årstidsfester. Hun kom til å prege feiringen
av dem i mange år framover. Det begynte
med høstfest der takknemligheten for jordens
grøde sto sentralt. Suppe ble lagd av elevene
og eventyret om kong Gresskar ble spilt.
Etter hvert som skolen ble større, var det de
minste elevene som var med på dette, mens
alle var med på mikkelsmessfeiringen eller
Mikaelsfesten. Her var det den enkeltes mot
som sto i sentrum, mot til å tørre stå fram som
den en var og til å tørre å kjempe mot det onde
og urettferdige. Motsprøver ble holdt og alle ble
slått til Mikaelsriddere. Som et symbol på det
som skulle bekjempes, ble så en kjempemessig
drage formet av kvister, tent på, og da den var
brent opp, lå det skatter igjen i form av epler i
Høstfest.
folie som hadde blitt bakt av flammene.
Anders Holm Mehus Westaard ved årstidsbordet.
Rundt 10.november var det så
lanternefest. Alle elevene hadde lagd hver sin lykt. Vi møttes på kvelden og gikk syngende i mørket
ur i skogen. Her ble det fortalt om St. Martin som delte kappen sin med en tigger som viste seg å
være Kristus, og pølser ble stekt på bålet. En sterk lys-markering i høstmørket.- Adventsspiralen
innleder så adventstiden. Det var mørkt i rommet. Granbar var lagt slik på gulvet at de dannet en
vei i spiral inn mot et enslig lys som sto i midten. En og en elev gikk inn i spiralen med et urent
lys i et eple mens de andre sang. De tente sitt lys ved lyset i midten, gikk ur igjen og plasserte eplet
med lys et seed i spiralen. Etter hvert oppsto det på denne måten en mektig lysspiral i rommet.
Som en avslutning før jul var det som regel alltid en eller flere klasser som hadde øvd
inn et spill. Karneval måtte også til. Da ble alle elevene invitert inn i karnevalkongens rike, en litt
skummel verden hvor det ble servert trylledrikk og popkorn og hvor karnevaldronningen for-talte
et eventyr som alle var bakt inn i. Dagen endte så med at alle var med på å slå “katta av sekken” En
solid sekk full av godteri ble slått til den sprakk og godteriet veltet ut.
Siste dag før påske begynte med at alle elevene møtte i et rom som var overdådig pyntet
med bl.a. påskeegg og påsketre og hvor det sto et stort brennende lys. Elevene hadde nå hørt
historien om ridderen Raniero som etter at korsfarerne hadde tatt Jerusalem, lover at han skal
bringe et lys fra Jerusalem til Firenze uten at det slukner. Dette gjør at han underveis forandrer seg
fra å være hard og tøff ridder til en medfølende og ydmyk person.- Et lys blir nå tent ved det store
lyset i rommet, og oppgaven for elevene blir å bringe den levende flammen i en løype rundt på
skoleplassen og i skogen uten at den slukner og inn til rommet der vi skal spise. Ved et bugnende
bord blir det nå en ny oppgave for elevene å tenke på de andres behov ved å gi til hverandre før en
tok selv.
Årstidsfestene har fulgt skolen i alle år, og etter hvert har nok formen forandret seg avhengig
av både elever og lærere, men intensjonen om å gi elevene sterke og skjellsettende opplevelser står
ved lag. Men før vi kommer så langt, må vi tilbake til Holterenga og det andre året.
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Eurytmi hadde nå kommet inn som et fag i skolen vår ved at vi hadde knyttet til oss
Bernhard Pfefferkorn som eurytmist. Så kollegiet var i vekst, og samtidig så vi klart at Holterenga
ikke var noe blivende sted for oss. Det var nødvendig å finne et sted hvor vi kunne etablere oss
skikkelig. I mellomtiden var nye Rom skole ferdig, og på kommunalt hold var det snakk om å rive
gamle Rom skole. Her så vi vår mulighet: Den gamle skolebygningen var en solid tømmerbygning
med fire store klasserom og to mindre rom og en egen sløydbygning med toaletter var oppført ved
siden av. Inntil skoletomta var det et jorde på ca. 10 dekar som ble brukt til beite. Vår tanke var da
at hvis kommunen kunne være interessert i å selge til oss og hvis vi kunne få kjøpt jordet i tillegg,
ville vi ha bygninger å starte i samtidig med at vi hadde tomt stor nok til å romme en fullt utbygd
skole på sikt.
Eieren av jordet var interessert, og kommunen stilte seg også positiv, så da var det bare å
sette alle kluter til! Kommunestyret gikk inn for at vi kunne overta gamle Rom skole med 3 mål
tomt for 230000 kr med 10 års rentefri nedbetalingstid, mot at kommunen tok over do-brakka
vi hadde satt opp på Holterenga. I løpet av året kom vi også til enighet med eieren av jordet og
fikk omregulert det. Dermed lå det altså til rette for hvor Steinerskolen i Indre Østfold skulle
ligge for all fremtid! Men gamle Rom skole var nedslitt og tilfredsstilte absolutt ikke kravene fra
myndighetene til en ny skole. Vi fikk kravene på bordet, opprettet byggekomite, søkte om lån og
satte i gang med ombygging som skulle stå ferdig til skolestart høsten 91.

Steinerskolen på gamle Rom skole

11 elever var innmeldt til den nye I .klassen som Synnøve, kona mi, skulle være klasselærer for.
Dette medførte at da vi flyttet til gamle Rom skole, fylte vi allerede opp tre av de fire klasserommene
der. Vi måtte med andre ord begynne å tenke muligheter for nye klasserom umiddelbart. Hva med
sløydbygningen? Vi kom også ganske snart til å trenge et sløydrom. Men klassene var små, og
trengte vi et helt sløydbygg? Ideen om å gjøre om overetasjen i sløydbygget til to klasserom og
plassere sløyden i underetasjen oppsto. Planene ble lagt, og nå fikk dugnadsvilligheten prøvd seg
om den ikke hadde fatt prøvd seg før, for penger hadde vi lite av.
Når skolen var i så rask vekst som på denne tiden, krevde det stadig mer av skikkelig
organisering. Utgangspunktet vårt var en lærerstyrt skole. Vi ønsket at lærerne skulle føle at de hadde
ansvaret for hele skolen, at de skulle være medarbeidere, ikke ansatte. Derfor ble kollegiemøtet
på torsdager helt sentralt. Dette obligatoriske møtet som til å begynne med varte fire og en halv
til fem timer, rommet først et fordypende innlegg om skolens ide, gjerne med samtale etterpå.

Sløydbygget før nybyggingen.
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Lærerkollegiet i en svært tidlig fase. Fra venstre: Nelly Nordstrand, Synnøve Aass Solberg, undertegnede og Randi Røst Kile.

Hver lærer fikk så fem minutter til å fortelle om noe som angikk dem enten pedagogisk eller
personlig. Posten som hadde kommet til skolen i løpet av uken, ble gjennomgått før vi så spiste
sammen. Sakslista med alt som skulle debatteres og bestemmes enten av pedagogisk eller
administrativ art, var neste punkt på programmet, et punkt som ofte var svært vanskelig å holde
innfor den tenkte rammen. Så fulgte et eller annet kunstnerisk øvelses-arbeid, for eksempel
sang, eurytmi eller skuespilløving og vi avsluttet med pedagogisk del. En lærer fortalte fra sitt
pedagogiske arbeid og vi andre stilte spørsmål.
- Dette maratonmøtet hver uke kunne nok virke belastende på mange, men samtidig var
det inspirerende og utviklende. Vi kom nærmere hverandre, og vi fikk følelsen av at skolen sto og
falt med hva vi kunne utrette sammen.- Hvert år hadde vi en evaluering av dette møtet, og mye har
nok blitt justert etter hvert, ikke minst lengden, men også innholdet. Fremdeles har det imidlertid
betydning som et slags hjerteorgan for skolen.
Men fort innså vi at ikke alle kunne sitte å bestemme ale. Et eget forvaltningsorgan ble
valgt som skulle ha ansvaret for den daglige drift, ansettelser, personalspørsmål og for å legge
saker fram for lærerkollegiet. Vi opprettet fra første stund en stiftelse som sto som eier av skolens
bygninger, og stiftelsesstyret, kaie “stiftelsen”, fikk til å begynne med ansvaret for økonomistyringen
ved skolen. Skolen hadde selvfølgelig eget styre med representanter for både foreldre, lærere og
kommune, men dette fungerte mye som et sandpåstrøingsorgan den første eiden.
En annen viktig del av skoleorganismen var selvfølgelig foreldrene. Uten den store innsatsen fra dem, hadde ikke skolen vært mulig.” Forening for steinerskole i Indre Østfold” hadde
gått over til å hete “Venne- og foreldreforening for Steinerskolen i Indre Østfold. “. At venner også
skulle være en del av denne foreningen, var en selvfølge. Vi hadde mange gode støttespillere som
ikke hadde barn på skolen. Nevnes skal spesielt Jørgen Henriksen. Han var aktivt med på møtene,
arrangerte fiskedam for barna på mange høstmarkeder, og til slutt testamenterte han en tredjedel
av huset sitt til skolen før han døde så alt for tidlig.
Mange mindre grupper ble opprettet på skolen. Det var kulturgruppe, rekrutteringsgruppe,
bygge-og dugnadsgruppe, høstmarkedsgruppe, formingsgruppe, redaksjonskomite og
samferdselsgruppe. For noen av dem var det ganske uklare om de sto under “Venne-.og foreldreforeningen” eller under lærerkollegiet. I mange satt både lærere og foreldre, og på årsmøtet
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for “Venne- og foreldreforeningen” var det
rapport fra alle disse undergruppene og mer
til. Dette sier vel noe om i hvilken grad vi var
en stor enhet, både foreldre, lærere og elever
i denne pionerfasen. Det manglet heller ikke
på friske innspill fra foreldre, og mange tok
på seg mye ansvar. Dugnadsgruppa la ned
utallige dagsverk i planlegging og praktisk
arbeid, redaksjonskomiteen lagde to ganger
i året et eget meldeblad for skolen som fikk
navnet ”Glimmesteinen”, rekrutteringsgruppa
arrangerte ”stands” i Askim sentrum,
formingsgruppa arbeidet iherdig gjennom
Høstmarked i 1991
score deler av året for å lage salgsgjenstander
som ble presentert på ”mormors loft” på høstmarkedet, høstmarkedsgruppa sto for organisering
av et marked som stadig var i vekst, som betydde mye økonomisk, men kanskje aller mest for
konsolidering av samholdet, kulturgruppa arrangerte foredrag og konserter, pluss, pluss.
På denne tiden var vi så få på skolen at alle kjente alle, og det ga en følelse av at vi sto
hverandre nær. Likevel kunne nok mange oppleve det som ganske forvirrende med alle gruppene
og skolens organisering som helhet. Dessuten ble kommunikasjonen mellom de forskjellige
grupperingene svært viktig. Ikke alltid var den god nok, og konflikter var dermed ikke til å unngå.
Vi fikk også prøvd oss i lærerkollegiet. Det tette samarbeidet krevde mye av den enkelte.

Utvidelser

En ny I .klasse på hele 18 elever begynte på skolen i 1992, og eurytmisten vår, Bernhard Pfefferkorn,
tok på seg klasselæreransvaret. Birgit Lippestad var klar for å bli klasselærer året etter. Hun var
forelder i den første klassen som hadde begynt på skolen, hadde blitt inspirert til å ta utdannelse
ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo og var nå ferdig med den. Bare 6 elever var imidlertid innmeldt
til hennes klasse. Det skulle også vise seg at elevtallet kom til å variere mye fra år til år. Vi kunne
ikke regne med en jevn tilgang på I .klassinger, men samtidig så vi at mange elever kom til etter
hvert, slik at klassene hadde en tendens til å vokse.
Det hadde nå etter hvert blitt mye å holde orden i på skolen, ikke minst på den
bygningsmessige siden. Vi hadde hatt forskjellige løsninger, men nå hadde vi behov for noen som
kunne se etter bygningene på heltid. Domingo Garcia var villig ril å ta på seg denne jobben, som
han har vært trofast i helt fram til i dag. En annen trofast samarbeidspartner kom også inn på
denne tiden. Hebe Wilhelmsen ble ansatt på kontoret til stor lettelse for overarbeidede lærere.
Hun skulle etter hvert bli en egen institusjon
som hadde oversikten over det meste og som
alle kom ril for å ra avlastning når hverdagen
tynget.
Politikerne hadde på denne tiden
begynt å snakke om at de ønsket 6-åringene
inn i skolen for å vinne et ekstra år i
læringsprosessen. Steinerskolene hadde fra
første stund markert sin mot-stand mot dette.
Læringen måtte komme når barna var modne
for det. Mye tydet imidlertid på at skolestart
for 6-åringer ville gå igjennom, noe som
Borgen og en del av 3.klasse som bygde den i 1993.
førte til at bl.a. Askim kommune besluttet at
Fra venstre: Lena Pettersen, Cathrine Wilhelmsen, Helene Frøyseth, Mari
de ville tilby frivillige 6-åringsgrupper på de
Skogli Madsen og Ingfrid Solberg

9

forskjellige skolene. Her så vi en fare. Hvis en stor del av 6-åringene ble med i disse gruppene,
ville de ra en tilhørighet som kunne skape vanskeligheter for rekrutteringen til vår skole. Hva
skulle vi gjøre? Vi var sterkt imot at 6-år-ingene skulle inn i skolen, men samtidig kunne vi miste
rekrutteringsgrunnlaget. Hvilke muligheter hadde vi? Skolelokalene vi disponerte var nå i ferd
med å bli fylt opp. Da var det at et hus med tomt som grenset inn til skolen ble lage ut for salg.
Vi slo til, og en ny prosess med oppussing hovedsakelig på dugnad begynte. Høsten 94 var så en
6-åringsgruppe i gang med Marion Turturen som leder, samtidig med at enda en ny 1. klasse
med Tove Paulsen som klasselærer begynte på skolen. Flere timelærere kom også til. En av dem
var Anita Thorvaldsen, og SFO, skolefritidsordningen, ble startet i et klasserom med Elzbieta
Hodubska som leder.

Ungdomsskole

I alle disse årene hadde elevene og lærerne startet skoledagen med å møtes i en ring på skoleplassen for å synge sammen. Det var en fin og samlende opplevelse. Etter hvert hadde denne
ringen blitt skikkelig stor, og noen hadde begynt å føle den som en belastning. Det var de ele-vene
som nå nærmet seg ungdomsskolealderen.
- Vi hadde lenge tenkt på hvordan vi skulle etablere en ungdomsskole, og det mest
påtrengende var at vi ikke hadde noe sted å ha dem. Vi hadde nok kastet mange blikk i retning av
HV-huset med gymsal og i alle fall to klasserom, og vi hadde også tatt kontakt med HV-ledelsen
og hatt møter. Forandringer var på gang i forsvaret, men ale var usikkert. (Det skulle ta 15 år før
noe ble sikkert i denne sammenhengen.) Dermed måtte vi begynne å tenke bygging. Vi inviterte
to arkitektfirmaer til å tegne skisse til et ungdomsskolebygg for Steinerskolen, og da skissene
forelå, skjedde det noe som nærmest må betraktes som et under. Vi var vant til å ha mange seige
drakamper i lærerkollegiet. Bl.a. hadde vi bruke co lærermøter på å bli enige om hvordan vi
skulle male veggene i klasserommene, og alle rustet seg nå til kamp. Så er plutselig alle enige uten
innvendinger! Vi går for Birger Dahls tegning! Alle var slått av den geniale ideen å bygge sammen
de eksisterende byggene, og foreldrene sluttet seg til.
Dette var begynnelsen på en ny, lang prosess. Å ra lån til slik satsning var ingen selvfølge,
og det løste seg først da Askim kommune ga oss en garanti på en million kroner. Så var det opprettelse av byggekomite, anbudsinnhenting, grunnundersøkelser, osv. På våren 1995 startet så
byggingen, og det første klasserommet sto ferdig til skolestart på høsten da Marion flyttet med sin
gruppe fra 6-åringshuset over til skolen for å bli I .klasselærer. Det som skulle bli sal og lærerværelse
var ennå ikke helt ferdig, og underetasjen sto som råbygg og skulle gjøres ferdig etter hvert på
dugnad. På senhøsten var det så duket for scor innvielsesfest av nybygget, og vi var i sannhet glade
og stolte! Vi hadde for første gang egen sal, og vi hadde begynnelsen til en egen ungdomsskole!

Ny fase

Skolen var nå i ferd med å vokse seg så scor at det ikke lenger var en selvfølge at alle kjente alle.
Nye foreldre som kom til, kom til noe som på noen måter var ferdig, selv om svært mye sto igjen.
Mange kom til noe de syns de kunne kreve noe av, mer enn til noe de ville være med å bygge opp.
Lærere kom også til som ikke hadde det direkte forholdet til ideen skolen bygde på, og det ble
ganske tydelig at vi hadde kommet inn i en ny fase. Pionertiden var forbi. Dette skulle også bli
understreket av at skolen kom inn i en krisetid som rystet grunnvollene. Det begynte med at det
oppsto en konflikt i kollegiet som førte til at en av de store bærepilarene for skolen, Randi Røst
Kile, ble langtidssykemeldt midt i året, og det var helt uvisst om hun ville komme tilbake. I samme
tidsrommet oppsto det store problemer i enkelte klasser, og intens brannslukking måtte til. Dette
tæret selvfølgelig på kreftene, og overskuddet som er så nødvendig når en underviser, forsvant.
Dessuten var det svært vanskelig å få tak i skikkelig kvalifiserte lærere. Vi måtte klare oss med
halvveisløsninger som igjen førte til sterke innspill fra foreldre. Men skolen vaklet egentlig aldri,
for det skortet ikke på vilje til å løse problemene.
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Etter hvert kom Jorunn Grav, Hilde Herland, Heidi Aune, Anne Mølmen, Grethe Søymer
og Jens Hoel inn som gode støttespillere, og vi slet oss videre. Vi følte imidlertid at vi trengte
hjelp. Elisabeth Wirsching, som den gangen var sekretær i Steinerskoleforbundet, var en av dem
som trådte til og hjalp oss godt, men størst betydning skulle kontakten med Finn Einar Kollstrøm
komme til å ha. Han hadde spesialisert seg på utvikling av organiseringen av steiner-skolene, og
han var nå villig til å arbeide med kollegiet over tid for å styrke det og slik at det kunne komme
til større klarhet i beslutningsprosessene. Høsten 97 begynte så et fellesarbeid for lærerne på
søndagsskolehytta i Trømborgfjella som endte opp med en klarere inndeling av ansvarsforholdene
ved skolen. Alle lærerne gikk nå inn i fem grupper som skulle ta seg av alt som hørte til skolens
hverdag. Det var forvaltningen, pedagogisk gruppe, økonomigruppa, kultur- og informasjongruppa
og husgruppa. Mindre beslutninger kunne tas i de forskjellige gruppene, mens de ellers fungerte
som saksbehandlere, og alt måtte legges fram for lærerkollegiet til godkjenning, mens forvaltningen
fikk et overordnet ansvar for at gruppene fungerte. Klare mandater ble utarbeidet for hver gruppe,
og dette førte til at de litt diffuse ansvarsforholdene og overlappingene forsvant, samtidig med at
alle lærerne fikk en tydeligere funksjon i skolens helhet. Dessuten bevirket det at alle nå hadde
vært med på utviklingen av denne nye modellen til at medarbeiderskapet fikk et skikkelig løft.
Dette virket som en riktig prosess til rett tid, og optimismen ble styrket!

Alle klassetrinn på plass!

Høsten 1997 begynte den klassen som startet skolen, på det siste året, og dermed var vi fulltallige.
I og med 6-åringsreformen, som vi kommer tilbake til, hadde nå skolen 10 klasser.
Så lenge skolen hadde eksistert hadde elevtilgangen vært svært varierende. En stor klasse
det ene året betød ingen garanti. Neste år kunne det komme en bitte liten klasse. Erfaringen viste
at det kunne være ganske problematisk med de små klassene. Miljøet ble for snevert, og særheter
hadde lett for å utvikle seg. Dessuten var det dårlig økonomi med så få elever i klassen. Vi hadde
lenge tenkt på muligheten av å slå sammen klasser, men motforestillingene lå i at læreplanen
for steinerskolen var så klar i definisjonen av hvert enkelt klassetrinn. Andre steinerskoler hadde
imidlertid gjort gode erfaringer med sammenslåing som vi hentet inspirasjon fra. Derfor ble det
besluttet at vi skulle slå sammen 3.og 4. klasse som begge var små, høsten 98. Rikke Kaarstad som
hadde vært timelærer en tid, fikk ansvaret for denne nye klassen, og det ble begynnelsen på en ny
fase hvor skolen hele tiden etterpå har hatt noen klasser som har vært sammenslåtte. Erkjennelsen
av at vi nå var en fl.delt skole og ikke trengte så mange klasserom, gjorde at vi etter hvert besluttet
at de to små klasserommene i det gamle sløydbygget skulle brukes til håndarbeid og sløyd. Det å få
håndarbeidet vekk fra klasserommene og sløyden vekk fra kjellertilværelsen i det samme bygget,
var også et skikkelig løft for skolen.
Politikerne hadde bestemt at 6-åringene
skulle inn i skolen fra høsten 97, og
midler ble stilt til rådighet fra staten til
bygging av lokaler til de nye elevene. En
ny byggeprosess ble satt i gang. Birger
Dahl ble nok en gang hyret som arkitekt,
og huset som nå etter hvert vokste fram,
skulle vise seg å ha utilsiktede muligheter.
Det ble noe større enn vi i utgangspunktet
hadde tenkt, og det var delt i to etasjer. Vi
hadde lenge snakket om at skolen absolutt
burde ha en barnehage med tanke på
rekrutteringen og også på muligheten
På håndarbeidsrommet.
til å gi et steinerpedagogisk tilbud til de
Fra venstre: Maria Bilberg, Betina Andersen og Gustav Kvale.
mindre barna. Nå var anledningen der.
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6-åringsreformen så ut til å bevirke at våre nye 1. klasser ble mindre enn de tidligere 1. klassene.
Det var ikke så lett å sende en 6-åring ut av nærmiljøet. Dermed ville det være god nok plass for
I .klassingene i overetasjen, mens under-etasjen kunne leies ut til barnehage. Mange skoler hadde
valgt å ha 6-åringene i barnehagene som tidligere. Vi hadde ingen barnehage, men derimot en
6-åringsgruppe, og vi ønsket å fortsette med det. Men hvis det ble startet barnehage i underetasjen,
kunne muligheten være stor for samarbeid. Som sagt så gjort. Høsten 1999 var overetasjen klar
for innflytting. Bare to I .klassinger hadde imidlertid meldt seg, og derfor ble det allerede nå satt i
gang en barnehage-gruppe hvor 1. klassingene inngikk. Inger Johanne Røer ble leder og Sunniva
Bilberg assistent. Året etter kunne så Inger Johanne flytte ned i underetasjen med barnehagen
sammen med Torunn Sjåstad, og Sunniva kunne ta imot en ny I .klasse oppe.
Men før dette hadde skolen rukket å bli 10 år, og dette jubileet ville vi gjerne markere slik
at det syntes ute i samfunnet. Lisa Winter, som den gangen var sløydlærer, satte i gang et prosjekt
med elevene som gikk på å lage store skulpturer av materialer de fant i skogen. Sammen med
kjempemodeller av enkelte platonske legemer ble disse fraktet opp til rådhuset i Askim og stilt ut
utenfor, samtidig med at det var en stor utstilling av elevarbeider i foajeen. På samme tid fremførte
hele skolen en forestilling i kinoteateret. Hver klasse hadde valgt seg et land som ble illustrert på
forskjellig vis med sang, dans og skuespill, og den røde tråden var en reise gjennom disse landene.
Sterkt var det da alle elevene tilslutt sto på scenen og sang “We shall over-come.
På denne tiden kom det til en del lærere som skulle være med å prege skolen framover. Jane
Hooper fikk etter hvert ansvaret for det spesialpedagogiske opplegget ved skolen som bl.a. Hege
Nymo hadde bygget opp, Lise Gundersen kom inni som håndverkslærer, Pål Norderhaug begynte
som timelærer og ble etter hvert kasselærer og Solveig Rosenquest ble klasselærer. Dessuten var
Irina Schei og Janet Hernandez klasselærer i to henholdsvis tre år.

Videreutvikling

Så lenge skolen har bestått har vi kontinuerlig jobbet for at den skulle bli bedre og bedre. På
lærermøtene har det hele tiden vært en skoleringsprosess for å trene oss opp til å forstå barna
bedre og selv bli dyktigere. Samtidig har vi prøvd å ta nye grep i det praktiske for å øke kvaliteten.
Høsten 2002 startet vi en større omlegging av skoledagen for ungdomsskolen for å gjøre den bedre.

Kantina
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Periodeundervisning de to første
rimerne av skoledagen er jo et
varemerke for steinerskolen.
Seinere på dagen er så
oppdelt i forskjellige fagtimer.
Vår
opplevelse
var
at
periodeundervisningen fungerte
svært godt, mens det ikke i samme
grad var tilfelle med fagtimene i
ungdomsskolen. Hva med å prøve
å legge flest mulig av fagtimene
også i perioder? Et annet problem
var at kreftene dabbet sterkt av
utover dagen hos elevene, og vi
ante det kunne ha noe å gjøre
med at mange ikke hadde med
Julemarked.
seg skolemat. Hva med å prøve å
Fra venstre: Daniel Aluku, Mads Anker Grønn og Maren Anker Grønn.
få til en kantine? Men hvor skulle
den i så fall være?
Nå var det slik at skolefritidsordningen var lokalisert til et klasserom og hadde vært
det i mange år. Dette var imidlertid en dårlig løsning både for SFO og for den klassen som
hadde klasserommet. De trengte absolutt et annet sted å være. Hva om vi kjøpte en brakke som
kunne romme SFO og en kantine? I løpet av våren gikk dette i orden, og vi kunne starte vårt
forsøksprosjekt på høsten med obligatorisk kantine med varm mat for ungdomsskoleelevene,
periodeundervisning i de fleste fag og også en valgfagtime fire dager i uken” Det viste seg snart at
skoledagen ble radikalt forbedret for både elever og lærere, og vi var fulle av entusiasme. Nå skulle
det med tiden vise seg at ikke ale fungerte like bra. Omleggingen av timeplanen skapte problemer
for barneskolen, og valgdagstimen fløt etter hver hvert litt ut og ble droppet. Men kantina består!
Som nevnt tidligere var foreldrene sterkt med i pionerfasen, og det var fremdeles tilfelle,
men ikke i samme grad som den gangen. Venne- og foreldreforeningen hadde nå blitt til AU,
arbeidsutvalget, som besto av to valgte foreldre fra hver klasse. Disse hadde månedlige møter og
ønsket nå å ha to faste møter i året sammen med lærerkollegiet. Dette ble gjennomført i noen år.
I tillegg kom fremdeles dugnader og julemarked, som hadde avløst høstmarkedet. Et nytt initiativ
som oppsto i en gruppe av foreldre og lærere, var vårmarkedet. Dette var i utgangspunktet en
blanding av loppemarked, plantesalg, kafevirksomhet o.a. til inntekt for skolen, men med tiden
forandret det seg til å bli et marked hvor de enkelte klassene kunne ha sine salgsboder til inntekt
for klassekassene. Dette førte til et skikkelig frodig og fantasifullt marked. Et foreldreinitiativ var
det også som bidro til at Circus Sibylla ble innleid og hadde sirkusøving en hel uke med hele
skolen før det endte opp med en fantastisk forestilling på karnevalet.
Dugnadene på denne tiden hadde utearealet som arena. Nye lekeapparater og muligheter
for aktiviteter oppsto gjennom dette arbeidet, og det største var uten tvil balløkka. Etter en lengre
søknads-prosess i forhold til å få tippemidler, gikk det i boks. Men betingelsen var et betydelig
dugnadsarbeid, og en del foreldre tro til og vi klarte det.

Ny organisering

Mette Sønnesyn begynte som klasselærer i 2003, og året etter gikk Inger Johanne Røer over fra
å styre barnehagen til å bli lærer for 1. klasse; en klasse hun seinere fortsatte med. Barnehagen
hadde fra starten vært en del av skolen, men nye krav fra Staten gjorde nå at barnehagen måtte
bli selveiende. Det betød at barnehagen ble en egen stiftelse. Samtidig kom det også fram at den
overordnede organiseringen av skolen i en eierstiftelse som eide bygningene og skoledriften som
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Samspill.
Fra venstre: Vera Cornels, Jan Håkon Tvete, Fredrik Ulvmoen, Karl Christian von Munthe af Morgenstierne, Sivert Pettersen, Knut Oscar Skipperud,
Rebekka Kure, Sunniva Bilberg, Tord Johannes Tutturen og Kevin Andresen.

leide bygningene av stiftelsen, hvilte på sviktende premisser. Dette måtte gjøres om slik at Stiftelsen
for Steinerskole i Indre Østfold ble en enhet av driften og eierskapet til bygningene.
Staten kom nå også inn med strengere krav til ansvarsfordelingen i skolen. Styrets absolutte
ansvar for alt som skjer ved skolen ble understreket. Men styret kunne delegere ansvaret for den
daglige driften til en daglig leder. Nytt for oss var at en person nå skulle stå ansvarlig. Vi hadde
vært vant til å fordele ansvaret og så på dette som viktig i forhold til den enkelte lærers følelse av
medansvar for helheten. Vi kom imidlertid til at vi kunne beholde organisasjonsmodellen vår med
de samme mandatgruppene og tilnærmet den samme saksbehandlingen som tidligere. Gruppene
ble saksbehandlende og rådgivende instanser som skulle legge sakene fram for lærerkollegiet til
uttalelse, og på grunnlag av dette kunne daglig leder ta sine beslutninger.
Samtidig kom det også strengere krav til kompetanseutvikling, evaluering, planarbeid,
internkontroll, osv., og alt måtte kunne dokumenteres og legges fram for styret av daglig leder. Den
første som påtok seg denne store jobben var Anita Thorvaldsen, og endelig var det ikke lenger tvil
om hvem en skulle henvende seg til ved skolen!
Skolen hadde etter hvert tatt inn en del elever som trengte spesialundervisning. Men til
dette trengtes det grupperom, og rom var mangelvare. Ja, egentlig hadde vi også bare åtte klasserom
siden to var tatt til håndarbeid og sløyd. Det var jo ikke noen ønskesituasjon å ha sammenslåtte
klasser, og hva ville skje hvis elevtilgangen økte og vi ikke lenger kunne ha de sammenslåtte
klassene? Konklusjonen ble at det var stort behov for å tenke utvidelse. Samtidig var det klart
at vi ikke hadde økonomi til å bygge. Men kanskje ville det være klokt å lage ferdig byggeplaner,
slik at vi i alle fall hadde dem om elevtallet: begynte å øke. Vi tok kontakt med arkitekt Jan Arve
Andersen som også hadde hjulpet oss tidligere og la fram problemene for ham. Behovet var minst
to nye klasserom, grupperom og en sal som kunne brukes til gymnastikk, og han lagde skisse til et
fint nybygg som vi bare kunne drømme om.
Da var det det ble kjent at forsvaret endelig, etter 15 år, hadde kommet til en konklusjon i
forhold til hva de ville gjøre med HV-huset. Det skulle selges! Det vi hadde ønsket i alle år, åpnet
seg plutselig som en mulighet. Kommunen hadde forkjøpsrett og deretter skulle det ut på der åpne
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marked. Taksten var på 3, 1 mill, og vi så som en fare at prisen ville stige om det ble lagt ur på der
åpne markedet. I denne sammenheng var kommunen igjen svære imøte-kommende. De gikk inn
på å bruke sin forkjøpsrett for så åla oss kjøpe huset videre fra dem! På den måten kunne vi overta
HV-huset med stor tomt våren 2008 til rakst.
Vi var klar over at huset ville trenge en god del utbedring. Jan Arve Andersen hjalp oss
videre, og vi trodde at vi ganske snart kunne ta i bruk i alle fall gymsalen. Men omregulering
måtte til, og det er en møysommelig prosess. Først høsten 2009 var det mulig med gym, og
store utfordringer står igjen. Men planen er at dette huset med tiden skal bli et eget hus for
ungdomsskolen.
Skolen har blitt 20 år! Lærerkollegiet er stabilt, og friske unge krefter har også kommet til. Britt
Karin Axelsen, Marit Jensen, Hanne Moren og Kjersti Hauger er i høy grad med på å prege
skolen, og samtidig har vi fatt inn erfarne klasselærere som Ketil Bilberg og Mette Gro Lønnroth.
Elevtilgangen virker ganske stabil, elevtallet ligger jevnt på rundt hundre elever og organiseringen
er god. Jeg tror det er grunnlag for optimisme i forhold til også de neste 20 år. Men slik hadde det
ikke vært om ikke lærerne, hele tiden med lavere lønn enn alle andre lærere, hadde gjort en så stor
og på mange måter uegennyttig innsats gjennom alle disse årene. For skolen bygger på idealisme,
et felles syn på at mennesker består av legeme, sjel og ånd, og ar det er verd å kjempe og ofre noe for
at barna skal få utviklet de gode mulighetene som bor i dem og bli selvstendige og frie mennesker.
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