


Et skoleår er over, og sommeren ligger foran oss. Noen 
elever skal dra videre mot nye mål, og andre kommer 
tilbake til høsten. Det har vært et begivenhetsrikt år, 
og det kan være bra å stoppe litt opp, se på hvem 
som var her, hva vi gjorde, hvor vi dro, mennesker vi 
fikk besøk av. 

Videregående trinn er nå ferdig med sitt 13. skoleår. Vi 
begynte i 1997 med den gang to elever. I dag er vi blitt 
en ”stor” skole med 34 elever. Vi er takknemlige for alle 
de flotte unge menneskene som kommer til skolen, og 
er med å utvikle den videre.  Håper dere alle har glede 
av å kikke i dette ”minnealbumet”, og kanskje nyte den 
gode musikken som ligger ved. Takk til alle sammen 
som har vært med på å gjøre dette skoleåret til en 
viktig tid for oss alle.

Året som gikk 2009-10
Alle låtene på CDen er innspilt og mikset i  
skolens musikkstudio:

1. SAy It RIght  (Camilla, Sondre, Eivind, Kristian, Frank Morten)
2.  BunnSlev  (Raymond, Willy, Kristian)
3.  DouBle enDeD DIlDo  (Marita-Helen, 
	 Chartine-Irine,	Magnus,	Josefin,	David)
4.  eveRlong  (Sondre, Martin, Jonny, Marion, Kristian)
5.  vAR Det veRDt Det?  (Eirik, Raymond, Eivind, Kristian)
6.  PeRSonAl JeSuS  (David,	Josefin,	Kristian,	Tore)
7.  hAnDS touCh  (Reidar,	Raymond,	David,	Kristian,	
 Marita-Helen, Chatrine-Irine, Frank Morten)
8.  hAnDS touCh (AKusTIsK)  (Marita-Helen, 
	 Chatrine-Irine,	Josefin)
9.  hAnDS touCh (REMIx)  (Jonny)
10.  høReSPIll  (Camilla,	Marion,	David,	Jonny,	Frank	Morten,	
 Sondre, Magnus)
11.  vI eR SteIneRSkolen  (Alle)

lydteknikk: Eivind	Wiese	Thorseth	og	 
Kristian	Fanavoll	Tvedt
Foto: Elever og lærere ved 
steinerskolen	på	skjold	Videregående	Trinn
Idé & design: Tom	Guldbrandsen



Dette	skoleåret	er	det	Mary	Abreu	Knudsen	som	har	vært	
sjefen	på	kunstgruppen.	Ina	Johnsen	Aarberg	har	vært	
Marys co-pilot hele året, foruten to måneder hvor hun 
var på reise til Asia. Elevene som har vært på kunsten 
dette året er: Alina Nicole Pitai, Jeanette Stenstad 
Kolnes,	Mikael	Færevik,	Hanna	Wiese	Thorseth,	Kristine	
Ordemann, Cathrine Hernes, Karl Magnus Amundsen 
(høsten),	Christina	og	sara	saber	har	vært	innom	når	de	
ikke har vært på Sonans. 

Foruten de faste elevene, har mange av de øvrige 
elevene ved skolen droppet innom og utfoldet seg 
kunstnerisk.		Hva	har	dere	gjort	dette	året?	Vi	har	jobbet	
med	å	lage	papir,	som	senere	ble	en	personlig	bok,	
grafikkkurs	med	Astrid	McCarrigan,	Photoshop	med	
Bendik	Johnsen,	Kaligrafi,	Pappmache	med	Ramon	Filiu	
fra	Cuba,	kunsthistorie,	lærarbeid	med	skomaker	Alfred.

Kunst



På	betongen	er	det	Hasse	Brinch	og	litt	Ina	som	
har vært lærere. I vår kom Ian Jayko Moen inn som 
assistent. Elever som har vært på gruppen dette året er: 
Christopher Espedal Jørgensen, Kim Victoria Carlsen, 
Thor	Geir	Hagen,	Mustafa	,	Tabita	Yndestad.	skoleåret	
begynte	med	ferdigstilling	av	gaven	til	sOs	barnebyer.	
Her	ble	bordtenninsbord,	ildsted,	benker	og	spillbrett	
overlevert. 

Tema	dette	skoleåret	har	vært	nordsjøfarten.	Gruppen	fikk	
en	henvendelse	fra	Nordsjøfartmuseet	i	Telavåg.	En	fra	
krigsfangeforeningen donerte noen midler for å få laget et 
minnesmerke, et sted å tenne et lys. Betonggruppen gikk 
da i gang med å lage en over tre meter høy lysestake, 
som	ble	overlevert	den	8.mai,	65	år	etter	krigens	slutt.	
Foruten dette så har de enkelte elever hatt individuelle 
prosjekter.	Dette	har	vært	benker,	bord,	store	fruktfat	
med mer.

Betong



 På tregruppen har foruten Arne 
	 Johan	Garnes,	Konrad	Fasmer,	
	 John	Richard	Espedal	og	Tarjei	
 Halle vært mannskapet dette 
	 året.	Ruben	Johnsen	var	med	på	
høsten,	men	fra	januar	av	ble	det	sonans	som	tok	det	
meste av hans tid. 

Tregruppen	har	gjort	mange	ulike	saker,	vært	med	å	laget	
benker	til	sOs	barnebyer,	gjort	ferdig	videregåendes	
inngangsdør,	innramming	av	diverse	bilder,	lært	
blyinnfatning,	motorsagkurs	med	påfølgende	skogsarbeid,	
vært	med	på	Telavågprosjektet,	hvor	det	ble	laget	en	
over tre meter høy lysestake, diverse ferdiggjøring av 
skolebygget,	montert	dusjvegg	på	handikaptoalettet,	
laget	hyller	til	skolens	sFO,	bygget	verktøykasser,	laget	
arbeidsbord,	sykling	på	Voss	og	enda	mye	mer.

Ire



På	mekanisk	er	det	Johan	Ahlbom	som	styrer,	sammen	
med	elevene	Kenneth	Olsen	,	Tom	George	Espedal	
og	Kenny	sundt.	Dette	året	har	de	flittige	mekanikerne	
smidd kniver, lært seg ulike sveiseteknikker, gjort ”total 
makeover”	på	fiskebilen,	fikset	skolens	sykler,	laget	
løftekran	til	bryggen,	ordnet	båtene,	fikset	tilhengere,	
bidratt	til	ulike	gruppers	suksess	med	mer.	 
Det	har	vært	et	travelt	og	spennende	år.

Mekanikk



Betong- og tre gruppen dro dette året i Vesterled. Fly 
til Lerwik på Shetland. Med på turen var seks elever og 
fire	lærere.	Med	leiebil	dro	de	rundt	for	å	bli	nærmere	
kjent	med	øyriket.	shetlandsbussene	har	vært	tema	for	
reisen.	shetland	ble	et	viktig	møte	for	gruppen.	Dette	
øyrikets	historie	og	tilknytning	til	vårt	eget	land,	ble	satt	
i sammenheng med vår egen tid og eldre historie helt 
tilbake	til	vikingene.	
Turen	gikk	også	innom	Orkenøyene,	før	de	dro	videre	
til Skotland. Med tog til Inverness, og tog videre for å 
utforske landet. Sjøormene hadde tatt fri, men de gamle 
slottene og det skotske høylandet gjordes sterkt inntrykk 
på	alle	sammen.	Reisen	endte	i	Aberdeen,	hvor	flyet	
tilbake	til	Norge	sto	klart.

Betong og tre
i Vesterled



Musikkgruppen avsluttet skoleåret med en reise rundt i Europa. 
søndag	23.	mai	fløy	vi	til	Roma.	Vi	var	der	tre	dager,	og	vandret	
fra	det	ene	historiske	høydepunktet	til	det	andre.	Vi	besøkte	
Colosseum, Vatikanet, vandret i hagen til Keiser Augustus, så 
hvor	Brutus	drepte	sin	far	Julius	Cæsar.	Vi	spilte	på	gaten	og	ble	
jaget	vekk	av	det	italienske	politiet,	men	vi	ga	aldri	opp,	og	fikk	
spredd solskinnsmusikken vår til folket. 

Vi	dro	videre	til	Firenze,	og	fikk	blant	annet	se	David	skulpturen,	
og den fantastiske domen. En dagstur til Pisa, og alle kom seg 
opp	i	det	skjeve	tårnet,	og	fikk	tatt	bildene	hvor	vi	forsøkte	å	
støtte det opp. 

Fra Italia gikk ferden videre til Paris. I sekssengs lugarer 
på	nattoget,	ble	vi	enda	bedre	kjent	med	hverandre.		Paris	
hadde	norsk	høstvær	å	by	på,	men	vi	varmet	oss	med	sang	
og	opplevelser.	Vi	fikk	møte	Davids	far	og	Robert	Post,	som	
inviterte oss på konsert. Fra Paris satte vi oss på lyntoget, 
som	med	320	km/t	fraktet	oss	til	Köln.	Der	spilte	vi	foran	den	
fantastiske Kölnerdomen. 

Nok	et	nattog	ventet	oss,	og	fraktet	oss	til	København,	hvor	
vi spilte og moret oss på kongens tivoli. Siste etappen til våre 
fedres	kyster	tok	vi	med	båt.	Den	4.	juni	var	vi	tilbake	i	Oslo,	hvor	
vi disket opp med avslutningskonsert på Operaen. Siste etappe 
var	tog	til	Bergen.	Vi	opplevde	mye	på	kort	tid,	samarbeidet	
godt, villet hverandre vel, hjalp når vi slet, trøstet når vi var lei. 
En	fantastisk	reise	vi	vil	trenge	lang	tid	på	å	bearbeide.	Med	på	
reisen	hadde	vi	Ketil	Kvam,	som	gikk	flott	inn	i	gruppen	og	hjalp	
oss å gjennomføre denne turen på en veldig god måte.

Europa rundt
med rullekoffert og musikk



Lyd og Musikk
I musikkhuset har det til tider vært ganske 
trangt.	Foruten	lærerne	Kristian	Tvedt,	
Josefin	Winther,	Magnus	Åserud	skylstad,	
Reidar Oppedal og Willy Winther, har det 
vært	i	alt	15	elever	som	har	hatt	sitt	tilbud	
her.	Dette	har	vært:	Marion	Aase,	Camilla	
Helle, Marita-Helen Johannessen, Chatrine-
Irine	Johannesen,	David	Alexander	Hole,	
Karl	Magnus	Amundsen,	Tore	Bordal,	
Martin	Elmgren,	Raymond	Forsberg,	Frank	
Morten Stenstad Kolnes, Sondre Lereng, 
Even Molvik, Jonny Olsson, Eivind Wiese 
Thorseth	og	Eirik	sandvik.	
Vi	har	brukt	huset	godt,	spilt	i	hver	krik	
og krok, laget mye musikk sammen, spilt 
inn, arrangert, lært noter og musikkteori, 
lyttet, hatt konserter, gitarsirkel, øvet kor, 
lært	rytmer,	sett	filmer,	hatt	mange	gode	
samtaler, ledd, kjeftet, ryddet, rotet. Alle 
har vokst, lært mer om seg selv, om andre, 
sprengt grenser, våget, tatt sjanser.

Teoriundervisning 
To	ganger	i	uken	har	det	vært	
teoriundervisning. Her har det vært 
undervist i mattematikk, fysikk, naturfag, 
religion,	filosofi,	geologi	med	mer.

Kjøkken
I år, har foruten Eva Jonassen og Linda 
Farestveit, Reza Fallaphoor vært de 
som	har	gitt	oss	det	daglige	brød.	De	tre	
kokkene har servert oss og elevene på 
ungdomstrinnet, daglige gode lunsjer. 
Foruten dette, har vi hver mandag hatt 

”Endelig	Mandag-Frokost”.	Det	er	travelt	på	
kjøkkenet, men de tre har alltid et smil eller 
en hyggelig kommentar på lur.

Gutta på tur –  
Norge på kryss og tvers
Fem forventningsfulle ”gutter”, Johan, 
Ian,	Reza,	Tom	George	og	Kenneth,	var	
de	første	som	la	ut	på	reise	i	år.	I	en	bobil	
med akkurat nok senger, kjøleskap, do 
og det som ellers trengs, la gutta ut på 
Norgesturne.	Først	bar	det	til	Rjukan,	hvor	
det skulle utføres karstykker - strikkhopp fra 
en	85	meter	høy	bro.	Alle	kom	levende	fra	
det, og turen gikk så videre til Sørlandet, 
hvor	alle	ble	matforgiftet	og	kjørte	på	Nord	
Europas	største	Gocart	bane.	

Så gikk turen videre til Borestrand på 
Jæren,	hvor	surfing	skulle	læres.	Gutta	ble	
etter	hvert	drevne	på	surfebrettene.		På	
veien	tilbake	til	hovedkvarteret,	ble	det	tid	til	
å	bli	nærmere	kjent	med	Bømlo.

Bevegelse
Hver tirsdag har vi reist til Fantofthallen, 
hvor	bevegelse	har	vært	målet.	Vi	har	hatt	
spinning,	vekttrening,	poweryoga,	fotball,	
innebandy.	Vi	har	også	spilt	en	del	fotball	
ute når været har tillat det.

Kontoret
Kontoret er det Alison Matheson som 
har	tatt	seg	av.	Her	har	det	bugnet	av	
lånesøknader, rapporter, skjemaer, 
telefonbeskjeder,	brev,	og	mange	elever	

har funnet veien hit når de lurer på et eller 
annet,	eller	har	behov	for	å	prate	litt.

Fellesturer
Halsnøy.	Vi	begynte	skoleåret	med	en	reise	
til		Halsnøy.	Denne	var	for	de	nye	elevene,	
og i alt 17 var med på reisen. Vi hadde tre 
viktige	dager	der,	hvor	vi	ble	bedre	kjent	
med de nye eleven. 

Før jul dro vi alle til Varaldsøy. Vi hadde 
noen gode dager der som innledning 
til advendtstiden. Nydelig vær og god 
stemning.

Den	årlige	turen	til	Hemsedal	ble	en	god	
opplevelse.	Alle	kom	seg	ut	i	bakkene	og	
fikk	stått	på	brett,	eller	ski.	Kveldene	ble	
tilbrakt	i	hyggelig	fellesskap	i	den	store	
tømmerstuen, med kortspill, gode samtaler 
og tøys og tull.

Prasad besøkte oss
Prasad		besøkte	oss	for	første	gang	våren	
2009.	Vi	ble	alle	svært	begeistret	for	denne	
behagelig	og	kloke	mannen,	og	inviterte	
han	tilbake	i	år.	Denne	gangen	ble	han	her	
i tre dager, og sammen gjorde vi yoga, og 
snakket om livets muligheter. Før han reiste 
ba	han	oss	huske	tre	ting:	“Take	care	of	
your	body.	Learn	to	relaxe.	Try	to	be	happy	
in any situation”. Han har lovet å komme 
tilbake	neste	vår	for	å	sjekke	om	vi	husker	
hva han har sagt oss.

Noen	elever	hadde	dette	året	filmprosjekt	med	filmfotograf	
Eirik Meyer Amundsen. I løpet av tre uker lærte de seg 
grunnleggende	kameraføring,	utarbeide	et	storyboard,	
regi, produsere, klippe og redigere. Ut fra dette prosjektet 
kom	det	flere	veldig	artige	kortfilmer.

Filmprosjekt



Alle låtene på CDen er innspilt og mikset i  
skolens musikkstudio:

1. SAy It RIght  (Camilla, Sondre, Eivind, Kristian, Frank Morten)
2.  BunnSlev  (Raymond, Willy, Kristian)
3.  DouBle enDeD DIlDo  (Marita-Helen, Chartine-Irine,  
	 Magnus,	Josefin,	David)
4.  eveRlong  (Sondre, Martin, Jonny, Marion, Kristian)
5.  vAR Det veRDt Det?  (Eirik, Raymond, Eivind, Kristian)
6.  PeRSonAl JeSuS  (David,	Josefin,	Kristian,	Tore)
7.  hAnDS touCh  (Reidar,	Raymond,	David,	Kristian,	
 Marita-Helen, Chatrine-Irine, Frank Morten)
8.  hAnDS touCh (AKusTIsK)  (Marita-Helen, 
	 Chatrine-Irine,	Josefin)
9.  hAnDS touCh (REMIx)  (Jonny)
10.  høReSPIll  (Camilla,	Marion,	David,	Jonny,	Frank	Morten,	
 Sondre, Magnus)
11.  vI eR SteIneRSkolen  (Alle)

lydteknikk: eivind Wiese thorseth og  
kristian Fanavoll tvedt
Foto: elever og lærere ved 
Steinerskolen på Skjold videregående trinn
Idé & design: tom guldbrandsen



Alle låtene på CDen er innspilt og 
mikset i skolens musikkstudio

lydteknikk: lydteknikk: eivind Wiese 
thorseth og kristian Fanavoll tvedt

Foto: elever og lærere ved 
Steinerskolen på Skjold videregående trinn

Idé & design: tom guldbrandsen 2010


