


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 14. 
skoleår. Vi begynte i 1997 med den gang to 
elever. I dag er vi blitt en ”stor” skole med 
37 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.

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

1. FreDAg  (Jonny, Roberto, Frode, Alexander, Willy, Frank Morten,  

 Kristian T, Reidar)

2.  HeY HeY HeY  (Jonny, Benjamin, Alexander, Kristian B, Kristian T. 

 Magnus, David, Reidar)

3.  Mrs. BArBArY  (Eivind, Magnus, Reidar, Kristian T)

4.  Tørre KjeKs  (Raymond, Magnus, Kristian T)

5.  HolY KingDoM  (Kristian B, Raymond, David, 

 Magnus, Reidar)

6.  jonAs  (Ini, Kristian T, Willy)

7.  en UTForDrenDe liv  (Frank Morten, Benjamin, David, Frode, 

 Magnus, Chatrine Irin, Espen, Reidar, Willy, Reidar)

8.  lYKKe Til på FerDen  (Stephan, Konrad, Tarjei, Reidar, Kristian T)

9.  sTeinersKolesAngen  (Alle)

Alle låtene er skrevet og arrangert av elever og lærere i musikkgruppen.
FoTo: steinerskolen på skjold videregående Trinn
iDé & Design: Twinhouse v/Tom guldbrandsen



Dette skoleåret begynte vi med helt nye lærere på kunsten.  
Det var Nina Vaksdal og Ingvild Mahle som sammen startet opp 
kunstverkstedet. Også de fleste av elevene var nye; Aase Celine 
Lønningen, Roy Kristian Nilsen, Ini Borgenholt, Tiril Endresen 
og sammen med Kristine Ordemann og Hannah Wiese Thorseth 
er det disse som har vært på kunsten dette skoleåret. I desember 
gikk Nina ut i morspermisjon, og inn kom Astrid Hillestad Sundt. 
Elevene har arbeidet med forskjellige materialer, emner og 
teknikker:

• Maleri – akryl, fargelære, landskap og portrett
• Tegning – blyant og kull, portrett og croquis
• Redesign – tovet ullgensere skapes om
• Sølvsmie – sølvlenker
• Pepperkakelandsbyen – selvkonstruert  peperkakeslott/båter
• Grafikk - dyptrykk og høytrykk bl.a. linosnitt, etsning og koldnål
• Leire – dreiing og modellering 
• Photoshop - billedredigering



Kunstgruppen har brukt mye tid på å lære seg fotografering, 
både teknisk og komposisjonsmessig. Et av prosjektene var 
å gjenskape det berømte bildet av den hollandske maleren 
Jan Vermeer...



Betonggruppen har Hasse Brinch styrt. Ian Jayko Moen var 
i høst assistent her i tillegg til å rykke inn på kjøkkenet når 
det manglet folk der. På betongen har Mustafa Thanon, 
Thor-Geir Hagen, Cristopher Espedal Jørgensen og Frode 
Nilsen hatt sitt å gjøre. 
Frode meldte tidlig overgang til musikken, og Mustafa ble 
etter hvert mer opptatt av mat enn betong, og søkte seg til 
kantinen, hvor han ble den blide kokkeassisten. 

I år har betongen gruppen laget enn vakker mur med 
blomsterbed, speil, forsket på tekstur, en sittebenkskulptur 
og begynt på det store prosjektet; Twisteren. Her ble det 
hentet inn spesialist fra Oslo, selveste StøpePaul.



 På tregruppen har det vært Arne Johan 
 Garnes som har vært sjef dette 
 skoleåret. Med seg på laget har han i 
 høst hatt Ina Johnsen Aarberg, og etter 
jul har Mariann Dahle vært med. Fem elever har hatt sitt tilbud 
her; John Richard Espedal, Konrad Fasmer, Tarjei Halle, 
Jeanette Stenstad Kolnes og Camilla Helle.  
I løpet av skoleåret har tregruppen blant annet arbeidet med 
blyinnfatning, innramming, møbelsnekring, vedhogst, trefelling 
og mye mer.



Også på mekanikken har det i år kommet en ny lærer. 
Thomas Træen begynte i høst, og sammen med Johan 
Ahlbom har han hatt ansvaret for det mekaniske verkstedet. 
Også her var det en del nye elever; Tony Skaga, Stephan 
Ameln, Jesper Otterlei Danielsen, Louiza Azevedo Luedy 
Andersen og etter hvert kom også Katharina Helgesen fra 
kunsten, i tillegg til de gode gamle; Kenneth Pedersen, Tom 
George Espedal og Jonny Olsson, som meldte overgang fra 
lyd til enda mer lyd på mekanikken.



På musikken har det i perioder aulet av mennesker. Alt i alt 
har 15 elever hatt sitt tilbud her dette skoleåret, noen nye og 
andre overvintrede.
De som har vært her dette skoleåret er: Espen Dale, Roberto 
Hegland Valle, Frode Nilsen, Aleksander Ellefsen, Elena 
Eide, Charlotte Stenstad Kolnes, Benedicte Keyser, 
Chatrine-Irin Johannesen, Marita-Helen Johannesen, 
David Alexander Hole, Frank Morten Stenstad Kolnes, 
Benjamin Rasmussen, Kristian Bø, Raymond Fredheim 
Fossberg, Eivind Wiese Thorseth. På lærersiden er det 
Kristian Tvedt, Magnus Åserud Skylstad, Willy Winther og 
Reidar Frugård Opdal som har vært. 

Vi har også hatt gleden av å ha Josefin Winther i perioder. 
I vår har Viggo Krüger og Lars Kolstad også vært med i 
perioder. Vi har holdet på med mye samspill dette året, hatt 
rytmegrupper, skrevet og arrangert egne låter, fått opplæring 
i lydstudioarbeid, hatt intimkonserter etc.



Kantinen
Den gode maten vi daglig nyter i vår flotte kantine er det Eva Jonassen, 
Linda Farestveit og Alina Pitaj som har tatt ansvar for. I vår har vi også 
fått Remi med oss.

Kontoret 
På kontoret, bak bunker av papirer og et renn av telefoner, har Alison 
Matheson vært den som har hatt ansvaret. Her har elevene kunne gå 
med sine mange spørsmål om stipend, låne telefon, en skulder, få en 
prat osv.

Årsoppgaver
Dette skoleåret har flere elever arbeidet med en årsoppgave. Det har 
vært ulike prosjekter, skateboard, musikk innspillinger og betongspeil.

God sommer!
Vi ønsker alle en riktig god sommer og ser 
frem til høsten og neste kapittel i eventyret. Vi 
takker også vår logoped Helge Steinsland og 
helsesøster Britt-Inger Berge for et godt år. Vi 
takker for et spennende skoleår og ønsker de 
som skal videre til andre steder lykke til.

Som vanlig har vi vært på mange turer dette året. I høst dro første 
års elevene til Halsnøy, og litt senere i høst dro en gruppe på bretur. 
Hemsedals uken er blitt en viktig tradisjon, og femti elever og lærere 
lekte seg på ski en uke i februar. Fire ganger har elever og lærere 
vært på seiltur, og flere av elevene har nå fått båtførerbevis. Bård 
Øvsthus har vært ansvarlig for både breturer og seilaser. Skoleåret 
avsluttes med utenlandsturer, og i år er det tre grupper som skal ut 
å reise. Kunstgruppen drar til Italia og Carrara for å hugge marmor, 
mekanikk, tre og betong skal til Spania og musikken drar til Hellas 
for å seile.
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Alle låtene på CDen er innspilt og mikset  
i skolens musikkstudio FoTo: elever og lærere ved 

steinerskolen på skjold videregående Trinn
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