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> Sosialpedagogikk - 4-årig Bachelorgrad

Den yrkesbaserte deltidsutdanningen gir en bachelorgrad i sosialpedagogikk og
kompetanse i sosialt arbeid basert på steinerpedagogiske ideer. Den vil kvalifisere
for miljøfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter som gir tilbud til unge og
voksne med behov for særskilt tilrettelegging og omsorg. Sosialpedagogen vil kunne
ta på seg oppgaver som leder av bofellesskap, verksted eller kulturvirksomhet, og
generelt utføre miljøfaglig arbeid.
Utdanningen gir kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene.
Sosialpedagogen vil kunne lede og gjennomføre pedagogisk-sosiale tiltak for elever
som trenger et tilbud ut over vanlig undervisning og spesialundervisning, enten
innenfor et klassefellesskap eller i mindre grupper. Sosialpedagogen kan virke som
rådgiver i henhold til friskoleloven §3-11, og vil også kunne ta på seg oppgave som
leder av skolefritidsordning knyttet til steinerskole.

> Kompetansemål

Bachelorgraden i sosialpedagogikk kvalifiserer for arbeid med barn, unge og voksne
som trenger ulike former for tilrettelegging og pedagogisk eller sosial oppfølging,
mennesker med funksjonsnedsettelse, sosiale og emosjonelle vansker eller
lærevansker i varierende grad. Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd og respekt
for enkeltmenneskets integritet og iboende verdighet. Sosialpedagogen skal kunne
tilrettelegge, veilede og støtte den enkelte til å kunne bruke sine evner og finne
sin plass i fellesskapet. Sosialpedagogen planlegger og gjennomfører sosiale og
pedagogiske tiltak som går over tid, men må også kunne samhandle og eventuelt
intervenere intuitivt og situasjonsbestemt.
Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til Helse- og
omsorgstjenesteloven §9-9 (rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt). Dette
sidestiller den med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen helse- og
sosialfag.

> Yrkesutøvelse, praksis og veiledning

Erfaringslæring gjennom egen yrkesutøvelse danner basis for studiet. Ansettelse i
relevant sosialfaglig eller pedagogisk stilling er en forutsetning for opptak. I regelen
vil dette være i sosialterapeutisk virksomhet eller steinerskole. Også studenter med
arbeidstilknytning i land utenfor Norge kan søke opptak på studiet.
I studiet inngår 18 uker tilrettelagt og veiledete praksis: 9 uker på eget arbeidssted
og 3 x 3 uker ekstern arbeidspraksis i ulike pedagogiske eller sosialfaglige

virksomheter. Den eksterne praksisen kan også legges til utlandet, til godkjente
virksomheter innenfor det antroposofiske helsepedagogiske og sosialterapeutiske
nettverket.

> Fagprofil og organisering av studiet

Bachelorgraden er organisert som en deltidsutdanning og strekker seg over fire
studieår. I 1.- 3. studieår har studiet 67 % studiebelastning (40 studiepeong pr. år)
mens 4.studieår har 100 % studiebelastning (60 studiepoeng). Det siste studieåret
inneholder også en avsluttende bacheloroppgave.
De seks hovedemnene er organisert i 16 moduler eller undervisningssamlinger à
to uker, normalt to samlinger per semester. De seks hovedemnene er: Idégrunnlag
og metode, Miljøarbeid, Pedagogikk og psykologi, Funksjonshemning i individuelt
og sosialt perspektiv, Samfunnskunnskap, rettigheter og lovverk og Samarbeid og
ledelse. Det teoretiske studiet baserer seg på forelesninger, selvstudium og skriftlige
oppgaver, og i modulene er det lagt inn kunstnerisk-praktiske øvelser og prosjekter.
13 av de 16 samlingene finner sted på Steinerhøyskolen i Oslo. Tre av samlingene
legges til sosialterapeutiske virksomheter. Det er også lagt inn jevnlige studiebesøk,
slik at studenten får anledning til å bli kjent med et vidt spekter av sosialpedagogikk
i praksis.

> Moduler og hovedemner
Idégrunnlag og
metode, 3 x 10 stp.
Introduksjon til faget
og studiet

Pedagogikk og
psykologi, 3x10 stp.
Tradisjoner i utviklingsog læringsteori

Antroposofisk
menneskekunnskap

Steinerpedagogikk idé og metode
Utviklingsfaser i voksenlivet, roller og oppgaver

Funksjonsnedsettelse
i individuelt & sosialt
perspektiv, 3x10 stp.
Utviklingshemning og
utviklingsforstyrrelse

Miljøarbeid
5 x 10 stp.
Handlinger og holdinger.
Profesjonsetikk

Sosiale og emosjonelle Miljøskapende arbeid
vansker, lærevansker
Oppvekstbetingelser:
Ungdom med
Sansning og
familie og fritid
utviklingshemning
sanseerfaring
Skrivekurs.
Samfunnskunnskap, lovverk og rettigheter, 15 studiepoeng
Egenutvikling i yrket
Samarbeid og ledelse, 10 studiepoeng

Kommunikasjon og
veiledning

Fordypning, kunnskapsteori og forskningsmetode, Bacheloroppgave 15 studiepoeng

Opptakskravet er generell
studiekompetanse. Søkere over 25 år
uten generell studiekompetanse kan
søke på realkompetansegrunnlag.
I tillegg kreves arbeidstilknytning i
relevant sosialfaglig eller pedagogisk
stilling mellom 40 % og 70 %
gjennom studiets første tre år. Fjerde
år er fulltidsstudium og krever ikke
arbeidstilknytning. Godkjent politiattest
leveres innen studiestart.
Har du utdanning fra et annet land?
Når du søker må du dokumentere at
du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk
(norsk høyere nivå eller tilsvarende).

> Kostnader

Det knyttes studieavgift til utdanningene
på Steinerhøyskolen. Studieavgift
faktureres hvert semester sammen med
semesteravgift til Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus (SiO). Gjeldende
satser finnes på høyskolens nettsider.
Utdanningen er godkjent for søknad om
stipend og lån gjennom Lånekassen.

> Kvalifikasjon & kompetanse

Bachelorgrad i sosialpedagogikk
vil kvalifisere for miljøfaglig arbeid i
sosialterapeutiske virksomheter som gir
tilbud til unge og voksne med behov for
særskilt tilrettelegging og opplæring.
I steinerskolene vil sosialpedagogen
kunne lede og gjennomføre
pedagogiske og sosiale tiltak for elever
som trenger et tilbud ut over vanlig
undervisning og spesialundervisning.
Utdanningen er godkjent av
Helsedirektoratet i henhold til kapittel
9 i Helse- og omsorgstjenesteloven,
som sidestiller den med tilsvarende
utdanninger på høyskolenivå innen
helse- og sosialfag.

> Videre studier

Med bachelorgrad i sosialpedagogikk
kan man søke opptak til relevante
mastergradsstudier (eks. master i
sosialt arbeid og pedagogikk). Ved
Steinerhøyskolen kan man søke opptak
til Master Programme in Waldorf
Education.

Les mer om studiet og opptak: www.rshoyskolen.no/sp
frist 1.mars / 15.april
Andre studietilbud ved Steinerhøyskolen
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