
Momo Waldorfskole: Momo er Michael Endes romanfigur. Hun tar tiden tilbake fra de Grå Herrene og befrir innbyggerne. Skilpadden 
Cassiopeia er hennes hjelper. Den rår over tiden og vet hva som skal til. På Momo Waldorfskole tar vi tiden tilbake.

Les mer: 
 Denne brosjyren er 
ment for foreldre, 
elever, lærere og 

fagpersonell som vil 
ha med Momo 

Waldorfskole å gjøre. 

 Brosjyren beskriver 
bakgrunnen for 

initiativet, behovet og 
ideene som ligger til 

grunn for det.

 Momo  
     Waldorfskole  

      -En steinerskole på Heimdal 

En Steinerskole for elever med behov for en alternativ  
og praktisk skolehverdag i Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun 
Orkanger. 

En steinerskole på Heimdal for elever med behov for en alternativ hverdag.

Håndverkspedagogikk. Teori og praksis hånd i hånd. 
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Hvem var Rudolf Steiner 

Rudolf Steiner er en av de mest 
innflytelsesrike og kontroversielle 
reformatorer i det 20. århundre. I 
år er det 150 år siden hans 
fødsel, den 27. februar 1861. 
Samtidig er Steiners ideer høyst 
levende, og har spredt seg over 
hele verden 

 Man kan spørre seg om ikke 
impulsene fra Rudolf Steiners 
livsverk betyr mer i dagliglivet for 
titusener av nordmenn, enn arven 
etter Karl Marx og Sigmund 
Freud, sier advokat Cato Schiøtz, 
som siden 1990-tallet har vært en 
profilert talsmann for Steiners 
ideer i Norge. 

– Antroposofien har gitt 
inspirasjon til en svært 
omfattende sosial praksis, noe 
som kommer til syne gjennom 
skoler, barnehager, biodynamisk 
jordbruk, etisk bankvesen, 
Camphill-bevegelsen og tilbud 
innen sosialterapi og 
helsepedagogikk for personer 
med særskilte behov, 
antroposofisk medisin og 
helsetilbud, organiske 
kunstformer og arkitektur. 

Waldorfskolene i Norge og verden 
– Norge er det land i verden som 
har størst tilbud innen 
steinerpedagogikk sett i forhold til 
folketallet. Vi kan telle 30 
steinerskoler, 3 helsepedagogiske 
skoler og 62 steinerbarnehager,  

Fra Cape Town i Sør-Afrika til 
Tromsø i Norge, fra Hyderabad i 
India og Kyoto i Japan, til Paris, 
London og New York finnes det 
steinerskoler og barnehager. 
Overalt tar steinerpedagogikken 
utgangspunkt i den lokale 
kulturens egenart, dens musikk, 
religioner, kunnskaps- og 
håndverkstradisjoner når det skal 
etableres nye skoler og lages 
læreplaner. 

Skolen gir pr. idag følgende 
tilbud: 

Barne, ungdomsskole og 
videregående trinn. 
Håndverk-basert undervisning for 
elever med behov for tilrettelagt 
skolegang i barne, ungdoms og 
videregående trinn  

Utdanningsdirektoratet gav høsten 
2012, Momo Waldorfskole 
godkjenning for inntil 75 elever 
fullt utbygd. Herav er det 30 elever 
som kan få tilrettelagt 
undervisning på basis av 
håndverkspedagogikk.  

Undervisningen for denne 
elevgruppen på inntil 30 elever, 
holder til i lokalene på Sandbakken 
Husmannplass på Heimdal.  
Stedet har lange pedagogiske 
tradisjoner og er tidligere brukt 
som undervisningslokaler for 
starten av Steinerskolen på Rotvoll 
i 1996. Sandbakken ble også 
tidligere brukt som kurslokaler for 
både teaterskole på 1970 tallet og 
kunstnerisk kurssenter helt siden 
1950 tallet. 

Stedet er en idyllisk liten "landsby" 
av små og store hus med 
tilhørende hage og minst 200 
hundre år gammel historie. 

Skolens målsetting er å bli en 
alternativ skole der elever med 
behov for en praktisk hverdag 
finner seg til rette i et 
håndverkpedagogisk og trygt 
skolemiljø. 
 
Menneskeverdet står i sentrum og 
alle skal ha rett til en skolegang 
som er meningsfull og tilpasset den 
enkeltes evner. 

Noen liker å kalle pedagogikken for 
"Slow School" etter mønster fra 
små europeiske byer som bryter 
med vekstfilosofien og kaller seg 
"Slow City"  
 
Vår tanke er at barns hverdag og 
liv ikke er en rubrikk som skal 
utfylles med kompetansemål, men 
levende mennesker med høyst 
individuelle mål og behov. Vårt mål 
er at barna skal lyse opp i et 
samfunn med behov for kreative 
og tilpasningsdyktige mennesker. 

En Steinerskole for barn og ungdom med 
behov for alternativ hverdag i Trondheim Sør, 
Melhus, Klæbu, Skaun og Orkanger.  
Etablert august 2013.
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Nils Christie:  
(Om studenter på universitetet 
som kom fra Steinerskolen) 
" (-) ... og da forstod jeg at 
han var fra Steinerskolen. 
Senere har jeg møtt flere av 
samme slaget. De får det av 
og til litt lettere enn andre på 
universitetet. De slipper å 
avlære vanen med å skifte 
tema hver eller hverannen 
time. De slipper også troen på 
at alle spørsmål har et svar. Et 
universitet har to 
hovedoppgaver; å videreføre 
kulturarven og å undergrave 
den ved å vise at det meste 
som sies, er galt. En sentral 
oppgave for 
universitetslærere er å hjelpe 
studenter tilbake til 
nysgjerrighetsstadiet. Mitt 
inntrykk er at de svært ofte 
kommer godt rustet som 
spørrere, de som kommer fra 
Steinerskolene." 

Jens Stoltenberg:  
(Om sin tid på Steinerskolen) 
"At jeg begynte på 
Steinerskolen forandret mitt 
liv. Læreren het Christian 
Smith og var min lærer i ni år. 
Han ga meg masse selvtillit. 
Han fikk meg til å tro på meg 
selv." 

Jens Bjørnebo 
(Tidligere lærer på Steinerskolen)  
I 1950 begynte han som lærer 
på Steinerskolen i Oslo. Jens 
Bjørneboe var glad i barn, og 
barn likte ham. Han likte godt 
Steinerskolens undervisnings-
opplegg.  

I 1955 kom romanen Jonas 
ut, som var et klart angrep på 
den vanlige skolen, og et 
forsvar for Steinerskolen.  
Svært mange av dagens 
lærere har lest Jonas, og 
idealene Bjørneboe beskrev i 
boken har farget 
skoledebatten i over 50 år.

Mennesker som  
har erfart 
Steinerpedagogikken  

Momo Waldorfskole.  
Bakgrunn for initiativet.  

Behov:  
Steinerskolene i Norge og verden 
har siden de startet på 1920 tallet 
lagt til grunn at mennesker med 
alternative behov skal finne en 
plass i skolebevegelsen.  
 
De Helsepedagogiske skolene i 
Bergen, Oslo og Hamar, har 
ivaretatt denne impulsen tidligere, 
og nå er vi i gang på Heimdal. 
Foreldre og foresatte har søkt seg 
vår skole som et pedagogisk 
alternativ. 

Skolens målsetting:  
Momo Waldorfskole er et slikt 
initiativ, og vi ønsker med denne 
etableringen å skape et intimt 
opplæringsmiljø der elever ut fra 
egne behov og evner kan finne sin 
vei til kunnskap og ferdigheter.  

For mange elever har Momo med 
sin håndverkprofil skapt en bedre 
skoledag både sosial og faglig 

For noen kan den ordinære skolen 
være bra og funksjonell, for andre 
kan det være et mareritt. Momo 
kan da være alternativet og med 
etablering av Momo Waldorfskole, 
vil prøve å skape et trygt skolemiljø 
med en ny modell for læring 

Vi vil skape en arena hvor de disse 
elevene både har mulighet å finne 
likesinnede og hvor de kan etablere 
en trygg arena for å øve 
ferdigheter i møte med fremtiden. 

Det skal skje ved å styrke elevens 
mestringsområder og fokusere på 
disse. Vi er født med ulike evner og 
behov og en ”godfot teori”, slik Nils 
Arne Eggen har uttrykt det, er en 
bakenforliggende tanke i dette.  

Alt for ofte har læreproblemer vært 
overfokusert på den måten at man 
kun får tilleggsressurser på det 
man har problemer med, i stedet 
for å styrke selvbilde og tro på 
egen læring gjennom å øve det 
man er god på. 
Det snakkes ikke her om å ta lett 

Bildet: Prosjektet "Ilmarinen" er en del av det erfaringsgrunnlaget skolen er startet på Foto: Henrik Thaulow
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Høyere utdanning etter 
steinerskolen. 
Et stort internasjonalt 
nettverk av utdanninger på 
universitets- og høyskolenivå 
er tilknyttet steinerskolene og 
-barnehagene. Til sammen 
finnes det ca 80 steiner-
pedagogiske lærerutdanninger 
i verden. Både for studenter 
og for ferdigutdannede 
pedagoger eksisterer det 
mange muligheter til studier 
og arbeid i andre land, både i 
og utenfor Europa. 

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo 
har et stort internasjonalt 
nettverk og deltar i 
internasjonalt samarbeid når 
det gjelder utvikling av 
steinerpedagogikken generelt, 
fornying av undervisningen på 
høyskolenivå, forskning og 
utdanningspolitikk. 

www.rshoyskolen.no

på lærevansker, men å ha det rette 
fokus i opplæringen.  

Moderne forskning på hjernen og 
kroppens evne til å tilegne seg 
kunnskap har frambrakt begrepet 
”læringsprofil”. Den kan være 
audiell, visuell, taktil, intellektuell, 
eller praktisk eller en blanding av 
alle disse. En hjerneforsker sa 
engang under en forskerkonferanse 
i Järna i Sverige at  ”denne nye 
kunnskapen vil bety mer for 
pedagogikken i framtiden, en hva 
penicillinet gjorde for folkehelsen 
på 1950-tallet.”  

Å skape en pedagogikk som både 
er forskningsbasert og empirisk 
basert på kulturelle og filosofiske 
tradisjoner og idealer, Samtidig 
som vi bygger på den 
fagkompetanse og kreativitet hver 
enkelt lærer har, er et ideal for 
Momo Waldorfskole.  

Det gjenspeiles i de 
kompetansekrav vi stiller, og den 
skoleplanen som vi arbeider etter. 
Slik står vi fullt og helt innenfor 
tradisjonen av det faglige 
pedagogiske alternativet som 
Steinerskolene i Norge utgjør.  

Gjennomføring. 
Vi vil skape organisk vekst. Å ”hale 
tulipaner opp av jorden om våren” 
er med et humoristisk uttrykk det 
samme som å usunt forsere vekst. 
En skole må gro sakte fram uten en 
elevvekst som gjør at man går på 
akkord med lærerkompetanse og 
behovet for gode lokaliteter.  

Et faglig pedagogisk miljø må få 
vokse organisk og økologisk i 
ordets opprinnelige mening. ”Øko” 
betyr Hus og ”Logi” betyr 
kunnskap.  

En sunn vekst forutsetter tid og 
kompetanseutvikling. Å fylle 
klassene fra første dag er ikke 
mulig eller ønskelig. Vi legger til 
grunn en fådelt skole der 
klassetrinnene er sammenslått til 
bærekraftige grupper både 
økonomisk og pedagogisk.  

Fådelt skole er en anerkjent og vel 
ansett undervisningform både i 
steinerskolemiljøet og 
distriktsnorge og gir mulighet til å 
høste store sosial og pedagogiske 
fordeler ved drift av små intime 
skoler. Også metodisk er fådelt 
skole velprøvd, og gir så vel 
fordeler som utfordringer.  

Bilde: Rektor for Momo 
Waldorskole foran fornøyde 
smedelever på en av de 
besøkte skolene i 
Ilmarinenprosjektet.
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Steinerskole-
forbundet i Norge. 
Er en interesseforening for 
Steinerskolene i Norge og 
arbeider med skolenes rettigheter 
og fagplaner.  

www.steinerskolen.no  

Lignende skoler i 

Norge og Europa. 
Steinerskolen på Ljabru. Oslo 
Helsepedagogisk skole. 
http://ljabruskolen.no 

Steinerskolen på Skjold. Bergen 
http://www.skjold.steinerskolen.no/ 

Steinerskolen på Hamar. 
Helsepedagogisk avdeling. 
www.hedemarken.steinerskolen.no 

Ruskin Mill. England.  
http://www.rmt.org 
 

http://www.rshoyskolen.no
http://www.rshoyskolen.no


En hverdag på Momo 
Waldorfskole. 

 
Hvordan kan en hverdag på Momo 
Waldorfskole se ut i praksis?  
 
Oppmøtestunden. Elevene kommer til 
skolen avhengig av transportmulighet og 
lærerne er der og tar i mot. En varm kopp te, 
eventuelt et knekkebrød eller litt frukt 
serveres gjerne for å sikre at alle får litt sunn 
mat å møte dagen med. Lavt blodsukker gjør 
elevene lite motivert og energiløse.  
 
Den pedagogiske samtalen er kanskje noe 
av det viktigste som skjer i det sosiale, og 
den første halve timen bruker vi å sitte rundt 
et bord og prate litt om løst og fast eller 
kanskje noe som elevene har tenkt, sett og 
opplevd siden vi skiltes sist. Her kan 
spørsmål og undringer reises og funderes på. 
 
Fysisk aktivitet. Etter samtalen er det 
vanlig at vi går en lang tur på en halv time. 
Man kan undre seg hvorfor det, men en av de 
viktige erfaringene man gjør, er at elevene 
når de kommer til vår skole ikke er vant med 
å starte dagen med fysisk aktivitet. Uansett 
vær og vind går vi derfor ut. Etter en stund 
blir de helt avhengig av det, slik som med 
alle gode vaner.  
 
Mange gode menneskemøter finner sted på 
denne turen og kanskje man får tid til en liten 
personlig prat med læreren i denne stunden. 
I tillegg kommer alle fordelene med å være 
fysisk aktiv og det å være våken nok til å 
starte med teoriundervisningen.  
 
Hovedfag kalles prosjekt-undervisningen på 
Steinerskolen. All teoriundervisning blir gitt i 
perioder på 2 timer daglig i 3-4 uker. 
Skoledagene skal ha form etter barnas 
læreprofil, og alle vet at når barn er opptatt 
av en interesse så er det ikke tre kvarter om 
gangen, men gjerne tre uker eller mer. Derfor 
har vi prosjektperioder på teorifagene og har 
dypdykk i faget i 2 til 3 uker i gangen. 
 
Antall timer brukt til de ulike disiplinene er 
det samme som andre elever får, men 
metoden det undervises i er helt annerledes, 
- og bedre, mener vi. Både teori og praktiske 
fag gis i økter på 2-3 timer, avbrutt av en 
lang matpause.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skolemat. Elevene får mat på skolen. 
Foreldrene slipper matpakkestyret, og vi er 
sikret at alle elevene får minst et godt måltid 
i hverdagen. Foreldrene betaler gjerne et lite 
bidrag til maten. Felles rundt et bord som 
elevene har dekket og gjerne laget maten til, 
lærer vi god vaner og sosiale ferdigheter til 
fellesskapet.  
 
Frikvarteret er ikke et kvarter, men gjerne 
nesten en time. Uteleker, frisk luft og 
bevegelse er grunnleggende. Den 
oppstykkede dagen unngås og vi har 
arbeidsøkter slik elevene møter det i 
arbeidslivet. Selvfølgelig tar vi små pust i 
bakken når læreren ser det er behov. 
 
Håndverk. For alle elever, og også voksne, 
er gleden av å skape noe av det mest 
meningsfulle man har i livet. På Momo 
Waldorfskole har vi satt det i system hvor den 
praktiske delen av skoledagen integreres med 
teorifagene og teori og praksis går hånd i 
hånd. Alle får oppgaver etter sine evner, og vi 
prøver å finne interessene til elevene. Uten 
interesse, ingen læring av kvalitet. 
 
Hjemreise. En liten oppsummering av dagen 
og en liten prat før alle drar hjem, er 
vesentlig. En liten prat med foreldre som 
henter i døra er også en mulighet som 
beriker. Informasjon utveksles og hilsener 
sendes begge veier. Det er slik det skal være.  
 
Foreldremøter arrangeres et par ganger i 
semesteret. Skolen har egen foreldreforening 
som tilsvarer FAU på andre skoler. 

Et lite glimt av  
Sandbakken Husmannsplass.

Kunstner og initiativtaker 
Kristin Aase er en av 
initiativtakerne til skolen og er 
aktiv kunstner ved siden av å 
være steinerpedagog. Bildene 
hennes har utgangspunkt i myter 
og fortellinger, og Michale Endes 
roman om Momo, har vært en 
viktig inspirasjonskilde for henne.
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Steinerbarnehagene 
i Norge 
- samarbeider med Steinerskolene 
og er et viktig tilbud for foreldre 
som også velger Steinerskole til 
sine barn. 
Vi har i første omgang ikke noen 
slike tilbud på Heimdal, men når 
behovet oppstår, er det naturlig å 
etablere en barnehage i 
tilknytning til skolen. 



Skolens fagplan 

Steinerskolene i 
Norge 

Momo Waldorfskole  
 - er en del av Steinerskole-
forbundet i Norge og driver etter 
samme offentlige godkjente 
fagplan som de øvrige 
Steinerskolene i Norge.  

 Den er annerledes enn den 
offentlige, og baserer seg på de 
idéene som denne skole-
bevegelsen har arbeidet med i 
over 100 år. 

Skolens 
organisasjon 

Momo Waldorfskole AS 
Idéelt Aksjeselskap uten 
utbytterett for eiere. 

 Skolen driver etter privat-
skoleloven og er organisert som 
et aksjeselskap der lærerne som 
står bak initiativet, eier aksjene 
og velger sine ansvarlige ledere.  
 
Eierformen er anbefalt av jurister 
i utdanningsdirektoratet og gir 
eierne råderett over de 
pedagogiske idéer som ligger til 
grunn for skolen.  
  
Skolen har som statutt at ingen 
skal kunne ta utbytte fra skolen 
og at alt overskudd skal gå til 
skoledrift.

 
Skolens faglig fundament.  
 
Vidarpedagogikken er navnet 
på en retning innen 
steinerskolebevegelsen som ble 
ble etablert i 1996 som ble kalt 
Vidarskolen, og senere en del 
av Steinerskolen på Rotvoll. 
Elever ble invitert inn i en 
skolehverdag hvor de praktiske 
og kunstneriske fagene fikk stå 
sentralt og danne rammen for 
all læring.  
 
I skolens smie kunne 
ungdommene boltre seg i ildens 
kvaliteter og for mange 
millioner år siden skinte solen i 
en skog av grønne vekster som 
sakte bygde seg opp til en 
organisk masse. Den ble i 
tidens løp dekket av jord og 
uorganisk masse som med 
varme og trykk omdannet den 
organiske massen til et lag av 
kull. Dette kullet legger elevene 
inn i essen og får energien fra 
millioner av år gammelt sollys 
til å lyse opp i ansiktene på 
begeistrede ungdommer som 
former jernet på ambolten. 
Kniver, kroker, lysestaker og 
beltespenner vokser fram under 
hammerens arbeid.  
 
Stolte viser de fram sine 
produkter hjemme og høster 
anerkjennelse for det de gjør. 
Mye mer håndfast og virkelig 
enn et tall i en karakterbok.  
 

 
 
Med denne sterke 
sanseerfaringen kan læreren 
boltre seg i kjemien, 
fotosyntesen, fysikken, 
historien og matematikken som 
ligger som en konkret erfaring 
på bordet i form av en kniv. 
Prosenter av kull i stålet som 
viser herdbarhet og styrke i 
jernet, og en loggbok der det 
skrives begeistret om 
arbeidsprosessene.  
 
Alle fag lar seg på en eller 
annen måte representere 
gjennom den praktiske 
undervisningen. Vi kaller det 
sansebasert læring, og dens 
berettigelse er påvist i en rekke 
forskningsprosjekter der 
hjerneforskning og 
erfaringsbasert forskning er 
sentralt.  
 
Det pedagogiske og teoretiske 
grunnlaget for denne 
undervisningsformen er også 
beskrevet i en masteroppgave 
ved Rudolf Steiner University 
Collage og kan leses på 
følgende lenke:  
www.antro.no/temp/
KHJmaster.jpg
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Hvem er vi?
Menneskene bak 

initiativet: 

1. Kjell Helge Johansen: 
Initiativ taker til skolen og rektor. 
Steinerpedagog med Mastergrad i 
steinerpedagogikk, barneverns-
pedagog og musiker. 

2. Kristin Aase 
Initiativtaker til skolen og 
mangeårig steinerpedagog og 
billedkunstner. Styremedlem 

3. Per Frost  
Sosialantropolog; 
bygningsingeniør/bedriftsøkonom: 

4. Grethe Elizabeth Gutschmidt 

Steinerpedagog og leder og 
medarbeider i Orkdal Kunst-
forening og galleri Thams. Hun er 
også utdannet i Grafisk Design 

Hvem er Momo, Cassiopeia 
og Michael Ende?  
 
Momo er en liten, foreldreløs jente som 
skaper seg et hjem i et nedlagt 
amfiteater. Med stor evne til å forstå 
mennesker og verden, vokser det fram et 
fristed, en liten perle der ute på ruinene. 
Gamle og unge besøker Momo, nettopp 
fordi hun har den fantastiske 
egenskapen;  hun kan lytte seg inn til det 
dypeste i menneske.  
 
Slik hjelper hun sine medmennesker med 
sorger og gleder, og får barn og voksne 
til å leke og undre seg over livet. Hun 
etablerer vennskap der folk tidligere var 
uvenner, og omgir seg med en atmosfære 
av hengivenhet og kjærlighet til det enkle 
og ærlige. Den lille jenta med den lange 
fillete frakken, de kloke øynene og det 
stor krøllete håret, er et symbol på det 
gode.  
 
De Grå Herrene er Momo´s største 
motstandere, og Momo er deres trussel.  
 
De vil rive ned alt det livgivende hun står 
for. De er grå og gustne i huden med 
blanke isser og alltid en stor sigar i 
munnen. I sigaren ligger livskraften 
deres, og den er laget av tiden de røver. 
Mister de den, er det slutt.  
 
De grå herrer lurer menneskene til å 
spare opp tiden sin i en tidssparekasse. 
Det betyr at det blir slutt på lek og 
samtaler, omsorg og vennskap. Alle blir 
fylt av rastløshet, egoisme, og mister 
livsgleden.  
Jo mer tid som settes inn på De Grå 
Herrenes Tidssparekasse, jo mindre glede 
og gode handlinger i verden. Momo ser at 
menneskene blir ulykkelige, og vil hjelpe 
dem å ta tiden tilbake, eie tiden selv.  
 
Cassiopeia 
 
Går sammen med Momo til kamp mot De 
Grå og Tidssparekassen. Hun er en 
gammel skilpadde med sakte fart, men 
med evnen til alltid å se en halv time inn 
i fremtiden. Cassiopeia blir Momo sin 
viktige veiviser og medhjelper.  

I et magisk øyeblikk av framsynthet, 
klokhet, kjærlighet og sterk vilje, 
stanser de to tiden for en stund, 
etter å ha lukket velvet og tømt 
tidsparekassen.  
 
Det gode seirer over det onde. De 
Grå mister sine sigarer, går opp i 
røyk og forsvinner. Restene av dem 
ligger som en grå sky over byen, og 
livslysten, god tid og omsorg for 
hverandre, vender tilbake og De Grå 
har tapt. Kampen om tiden er 
vunnet. 

 
Michael Ende 
 
er en tysk forfatter. Han skrev mange 
gode barneromaner som også er leseverd 
for voksne. Han gikk selv på en tysk 
Steinerskole som barn, noe som preget 
hans voksne liv. Han skriver om hvordan 
de som er litt annerledes og kanskje litt 
rare, blir de som skaper det helbredende 
og livgivende når de får arbeide i sitt 
rette element.  
 
Han påpeker at han alltid skriver for 
barnet i seg, og for alle andre barn 
mellom 8 og 80 år. 

Hva betyr dette idealet i en moderne og 
forsknings-basert skole?  
På Steinerskolene i verden er det vanlig å 
sette opp skuespill som er skrevet på 
grunnlag av bøkene hans, og de berører 
elevene på en spesiell og dyp måte.  
 
På Momo Waldorfskole ønsker vi å gripe 
idéene til Michael Ende og føre de inn i en 
livspraksis: - ta tiden tilbake og la barn 
og unge få vokse i sitt eget tempo. Vi 
underviser ikke med tanke på de 
nasjonale prøvene, de skal vi nok klare, 
men vi underviser for barnas og vår egen 
framtid. Slik en tulipan har sin voksetid 
og ikke bare kan hales opp når man 
ønsker at den skal blomstre, har også 
barnet sin voksetid. Det behøver 
undervisning som kan styrke de kreftene 
barnet bærer i seg, og som er unike og 
ikke står i noen skoleplan. Vi skal prøve å 
finne balansen mellom barnet og 
samfunnets krav. 
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Forts. Hvem er vi? 
Skolens Styre 

  

5. Laila Gifstad. Styrets leder  
Barnevernspedagog, 
miljøterapeut og veileder.  
Bred erfaring fra offentlig helse  
og arbeids-administrasjon. 
Undervisningserfaring fra 
Steinerskolen 

6. Olav Aase. Styret nestleder. 
Mastergrad i Arbeids og 
organisasjonspsykologi.  
Tidligere rådgiver i UNE.  
(Statens utlendingsnemd)  
Undervisningserfaring fra 
Steinerskolen

Kontaktinformasjon
: 
Momo Waldorfskole AS 
Sandbakkveien 73.  
7072 Heimdal 
Tlf. 99163100 
Org. Nr. 996 724 255 
 
Epost 
momo@steinerskolen.no 

Rektor: 
Kjell Helge Johansen 
99163100 

Styrets leder:  
Laila Gifstad. Snåsa. 
laila.gifstad@gmail.com 

Nettside 
www.momowaldorfskole.no 
Facebook: https://
www.facebook.com/
MomoWaldorfskole 

Skolens utforming og 
beliggenhet. 

En steinerskole er et 
idealistisk tiltak og baserer seg i 
stor grad på frivillig innsats. 
Alle utgifter forsøker vi nøkternt   
å holde så lave som mulig, og 
vi er ofte avhengig av "å koke 
suppe på en spiker", som det 
heter i eventyret. Men ofte blir 
det god og næringsrik mat ut 
av det når vi får hentet fram 
folks giverglede, foreldrenes 
innsats og lærernes kreativitet. 
Resultatet er ofte at man 
starter i det små med enkle og 
gode løsninger, som riktignok 
ikke er ideelle, men som dekker 
daglige behov. Når skolene 
etter hvert blir større, får man 
råd til egne bygg og større 
oppussingsprosjekt. Slik må det 
også bli for Momo Waldorfskole. 
Vi begynner i enkle kår på 
Sandbakken Husmannsplass i 
Sandbakkveien på Heimdal, og 
når skolen er vel i gang går vi 
løs på oppgaven å skaffe oss 
permanente lokaler. En egen 
tomt i tilknytning til natur 
hadde vært flott, men 
fremtiden vil vise. 

Sandbakken er idyllisk, og 
gir rom for en forsiktig 
oppstart. Den inneholder både 
grupperom og verksteder og en 
vakker hage. 

Hvem kan søke om 
skoleplass? 

Alle kan søke om skoleplass 
på en steinerskole og vi tar 
imot elever fra hele landet slik 
privatskoleloven krever. Vi har 
riktignok ingen internatordning 
og satser på elever fra 
nærområdene i Trondheim Sør, 
Klæbu, Melhus og Skaun 
kommune. Orkanger er heller 
ikke mer enn 20 minutter med 
buss fra oss. 

Til første startfase på skolen 
vår tilbyr vi tilrettelagt 
håndverkspedagogikk for elever 
med spesifikke lærevansker. 
Elever med generelle og 
spesielle lærevansker, elever 
med ADHD, Asperger syndrom 
o.l., og elever med psyk. 
utviklingshemming er 
velkommen til en skolehverdag 
hvor egne evner og muligheter 
er pensum. Vi tar eleven med 
så langt eleven kan klare, og 
tilpasser oss elevens behov. 

 
Elevene som får plass, får en 
redusert fagkrets innrettet på 
sine evner. Elevene, foreldrene 
og skolen, lager derfor skriftlige 
avtaler om hvilke læringsmål 
som er viktig. Det kalles en IOP. 
- Individuell opplæringsplan.

Smeden har laget sverd til St.Georg som skal kjempe mot dragen.  

Fra St.Michael spillet på Steinerskolen på Eidsvoll.
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