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Velkommen til Kongsberg Steinerskole 

 
Kongsberg Steinerskole ble etablert høsten 2021, og inviterer nå foreldre til å melde inn nye elever for 
skoleåret 2022/23.  
 
Skolen ligger idyllisk til på Grosvold ved Skolleborg i Kongsberg, ved en gård med dyr, gårdsliv og variert 
natur.  
 
Som andre Steinerskoler tar skolen sikte på å utvikle hele mennesket. Viljen. Følelsene. Tanken. 
Kunstfagene er jevnstilt med praktiske og teoretiske fag. Barnas fysiske, teoretiske og sosiale 
ferdigheter øves i samspill med klassen og læreren i mange ulike fag. Et bredt grunnlag og mange 
erfaringer er viktig for at barna skal kunne gjøre gode utdannings- og arbeidsvalg seinere i livet.  
 
Hver dag følger faste rytmer; vi hilser, vi samles, vi har dybdelæring og friminutt, men likevel med stor 
mulighet for faglig variasjon. Vi vil tilbake til det tradisjonelle - levende formidling, tavleundervisning, 
skrivebøker og gode blyanter - og vi bruker bare i helt begrensa grad digitale hjelpemidler de første 
skoleårene.  
 
Ta kontakt med oss for mer informasjon på kongsberg@steinerskolen.no eller på telefon 941 51 400. 
Du finner fullstendig søknadsskjema på hjemmesiden vår: kongsbergsteinerskole.no. 
 

  



Staben 
Rektor - Cathrine Nordlie, tlf: 941 51 400, e-post: kongsberg@steinerskolen.no  
Kontaktlærer 1. klasse - Live Sem  
Kontaktlærer 2. og 3. klasse - Ingelin Sevåg Vestly  
Kontaktlærer 4., 5. og 5. klasse - Øistein Hølleland 
SFO – Wera Kronenberg 
 

 
Skolepenger 

• 2500 kr per måned per barn  

• Juli er betalingsfri måned  

• 50% reduksjon i skolepenger for barn nummer to  

• 75% reduksjon i skolepenger for barn nummer tre  

• 100% reduksjon i skolepenger for barn nummer fire (kun kostpenger) 

• Kostpenger kommer i tillegg til skolepengene.  
 

 
SFO  

• SFO er åpent fra kl. 07:00-08:30 hver morgen.  

• SFO er åpent fra kl. 14:00-16:30 hver ettermiddag.  

• Vi følger kommunale satser for SFO. Det vil være mulig å velge mellom full plass eller 
redusert plass. Dagsatsen er 200 kr og full pris for en måned er 3000 kr.  

  



 

Timeplan 
1. klasse 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    Timeplan 
2. – 6. klasse  

  
  Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

7-8:30   SFO   
 

8.30 – 10.30                               HOVEDFAG    

10.30 – 11.15 Lang pause 

11.15 – 12.00  1. fagtime  1. fagtime 1. fagtime 1. fagtime 1. fagtime 
  

12.00 – 12.15 Pause 

12. 15 – 13.00  2. fagtime 2. fagtime 2. fagtime 2. fagtime 2. fagtime 
  

13.00 – 13.15 Pause 

13.15 – 14.00  3. fagtime 3. fagtime 3. fagtime 3. fagtime Riding 
      

14-16:30   SFO   
      



Redusert foreldrebetaling i SFO  
 
Det er vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i 
skolefritidsordningen. Endringene trer i kraft 1.august 2020. Ordningen gjelder:  
 
Reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. og 2.årstrinn. Gratis skolefritidsordning for barn med 
særskilte behov på 5.-7.årstrinn.  
 
Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen for elever på 1. og 2.årstrinn i 
skolefritidsordningen:  
 
Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en plass i 
skolefritidsordningen. Fra og med 1. august 2021 vil en samlet inntekt på under kr. 566 500,- gi rett til 
redusert foreldrebetaling for full plass.  
 
Dette kreves:  
 
Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert skoleår. For søknader før 1.september gjelder 
skolens vedtak fra 1.august og ut skoleåret. Søkes det etter 1.september gjelder vedtaket fra første 
hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Som en husholdning regnes ektefeller, 
registrerte partnere og samboere.  
Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 
siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse 
om dette i søknaden.  
Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. 
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Dere skal søke hos skolen.  
 
Dokumentasjon:  
 
Skattemelding eller skatteoppgjøret for 2020 (tidligere kalt selvangivelsen) til de som skal være med i 
beregningen av inntekt legges ved. Det vil si at er du gift eller samboer skal begge skattemeldingene 
vedlegges.  
Dersom inntekten vesentlig og varig endres, fra det som fremkommer av skattemeldingen, må det også 
legges ved dokumentasjon som viser dette. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver 
for de tre siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.  
Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, må søker fremvise/vedlegge 
annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. 
Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de tre siste månedene, skattepliktig inntekt 
fra NAV, integreringstilskudd eller lignende. 
Foresatte kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i 
inntekten og/eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som 
følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.  
 
Søknad om reduksjon i foreldrebetaling gjøres på e-post til skolen.  
 
Ta kontakt med oss for mer informasjon.  
 
Nyttig lenke:  
https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2020/ 
 


