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Steinerskolene i Trondheim. En kort historikk. 

For å gi et helhetlig bilde av bakgrunnen for Momo Waldorfskole må vi se på hvordan den første 
steinerskolen i Trondheim ble etablert, og hvordan de to andre skolene som har kommet til, har vært 
knoppskytinger på dette treet. 

Den første Steinerskolen i Trondheim ble etablert  på 1970 tallet av en initiativgruppe bestående av 
foreldre og antroposofer i Trondheim. Den første læreren var Ingar Hegli og skolen begynte i lokalene 
til IOGT i Schimmelsgate i Trondheim. 

Skolen vokste jevnt og trutt og etterhvert ble skolen flyttet til nye lokaler rundt i byen, først til Lilleby 
på Lade og siden til permanente lokaler i Mellomila. 

Skolen var fullt utbygd med barne, ungdom og videregående trinn. Steinerbarnehagen i Trondheim var 
også en del av skolen i begynnelsen. 

I 1996 ble det av undertegnede igangsatt et prosjekt for elever med tilrettelagt behov som kalte seg 
Vidarprosjektet. Det ble etablert som en underavdeling av skolen og drev i fire år på Sandbakken 
husmannsplass på Heimdal. Et lite idyllisk gårdstun med små hus som egnet seg godt til undervisning. 
Undervisningen var basert på håndverkspedagogikk og det ble etablert verksteder og utviklet nye idéer 
for barn og ungdom med tilrettelagte behov. 

I 2000 ble Steinerskolen på Rotvoll etablert ut fra Vidarprosjektet som nå hadde tatt navnet 
Vidarskolen. Det ble søkt om egen skolegodkjenning og fra 2001 var Steinerskolen på Rotvoll med 
Vidarskolen som egen avdeling etablert. Skolen som lå på idylliske Rotvoll gård sammen med 
Kristoffertunet som er en del av Camphillbevegelsen i Norge, et annet antroposofisk initiativ for 
voksne funksjonshemmede.  Steinerskolen på Rotvoll ble etablert som både en normalpedagogisk 
steinerskole og en håndverkpedagogisk skole for elever med tilrettelagte behov. Skolen vokste fort og 
er i dag en godt etablert steinerskole i Trondheim. 

Som i mange ideelle initiativer oppstår nye behov og ønsker om profil. I 2011 begynte undertegnede et 
masterstudium for å rendyrke idéene bak håndverkspedagogikken, og i 2012 var masteroppgaven 
ferdig. 
En ny skolesøknad ble sendt inn til utdanningsdirektoratet og vi fikk godkjenning og driftstilskudd til en 
helspedagogisk skole og startet 21 august 2013. 

Tre fullvoksne steinerskoler er nå i gang i Trondheim og levere tre selvstendige retninger av 
steinerpedagogikken.  

 

 


