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Vidar
• Han er nest etter Tor den sterkeste av alle æsene

• Vidar er kalt den tause gud, fordi han snakker lite

• Han er sønn av Odin og jotunkvinnen Grid

• Vidar har en sko laget av de lærbitene som andre kaster

• Hevner sin far ved å sette foten med skoen på i Fenrisulvens munn

• Flenger opp ulvekjeften og dreper Fenrisulven

• Vidar er blant de æsene som overlever Ragnarok

Kilder:

Næss, Ellen Marie: Vidar - i norrøn mytologi i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 25. april 2022 fra 
https://snl.no/Vidar

Norse mythology: Vidar. Hentet 25. april 2022 fra Vidar - Norse Mythology (norse-mythology.org)

https://snl.no/Vidar_-_i_norr%C3%B8n_mytologi
https://norse-mythology.org/vidar/


Inntakskrav

• Psykisk utviklingshemming

• Psykologiske traumer

• Autismespekterforstyrrelse

• Kombinerte vansker, f. eks 
angstlidelse



En alternativ vei gjennom skolen

• Mestre sitt eget liv i størst mulig grad
• finne sin egen livsvei, på en måte som gjør livet meningsfullt

• grunnleggende ferdigheter

• Teoretiske undervisning og tilegnelse av slike basisferdigheter
• opplevelses- og sansemessig tilnærming til fagene

• styrke viljen via tanke- og følelseslivet

• håndverk, praktisk arbeid og friluftsliv

• Fenomenologisk tilnærming til fagene 
• undrende og nysgjerrig innstilling til livet

• lære og forstå mer av verden - forstå fenomenene

• Steinerskolens fagplan 
• utarbeidet spesielt etter barnets eller ungdommens alders- og 

modenhetsnivå, men tilpasset elevens behov.

• Fagstoffet skreddersys til hver enkelt elev 
• tilstrekkelig med tid til å utvikle sine kunnskaper og ferdigheter.



Ja visst gör
det ondt när
knoppar brister

Karin Boye

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer

och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna

och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit

som skapar världen.



Steinerskolen på Rotvoll skal være
skolen der elevene utvikler sine tanker, 

sitt livsmot og sine skapende evner i
møte med naturen, håndverket og

kunsten


