Momo Waldorfskole -

En Steinerskole på Heimdal

Søknadskjema grunnskolen
Momo Waldorfskoles grunnidé
Skolen gir tilbud til elever som behøver en praktisk hverdag og tilpasset undervisning. Elevene får
møte en praktisk hverdag hvor håndverksfag som smiing, metallarbeid i sølv og kopper, baking
og matlaging, sløyd og turer i skog og mark, musikk og sosialt samvær, er tema. Teori og praksis
går hånd i hånd, og teorifagene skal hentes ut fra de erfaringene de gjør i det praktiske liv og de
praktiske fagene.
Ved innsending av søknad skal all dokumentasjon være lagt ved. Vi trenger sakkyndig vurdering fra
grunnskolen, IOP og vitnemål. Årsrapporter og eventuelle utredninger som skolen bør ha kunnskap om.

Navn:
Personnr.:
Gateadr.:
Postnr./-sted:
Foresatte:
Foresattes kontaktadresse:
Mobiltlf.:
Epostadresse:
Tidligere skole:
Kontaktperson skolen:
Jeg søker elevplass i
____ Klasse
Dato:
Foresattes underskrift:

___________________________

Utfylt søknadsskjema med alle vedlegg sendes direkte til
Momo Waldorfskole.
Sandbakkveien 73
7072 Heimdal
Tlf. 99163100
Epost: momo@steinerskolen.no

Momo Waldorfskole -

En Steinerskole på Heimdal

Søknadskjema Videregående trinn
Momo Waldorfskoles grunnidé
Skolen gir tilbud til elever som behøver en praktisk hverdag og tilpasset undervisning. Elevene får
møte en praktisk hverdag hvor håndverksfag som smiing, metallarbeid i sølv og kopper, baking
og matlaging, sløyd og turer i skog og mark, musikk og sosialt samvær, er tema. Teori og praksis
går hånd i hånd, og teorifagene skal hentes ut fra de erfaringene de gjør i det praktiske liv og de
praktiske fagene.
Momo Waldorfskole er et godkjent alternativ til den offentlige allmennfaglige Videregående skole
og gir ikke en yrkesfaglig utdannelse, men et bredt allmennfaglig grunnlag i praktiske ferdigheter
til bruk i arbeidsliv og voksenliv. Elever som søker konkrete yrker eller opptak til høyere
utdanning bør velge en Steinerskole eller offentlig skole som gir slik kompetanse.
Ved innsending av søknad skal all dokumentasjon være lagt ved. Vi trenger sakkyndig vurdering fra
ungdomstrinnet, IOP og vitnemål. Årsrapporter og eventuelle utredninger som skolen bør ha kunnskap om.
(Gjelder ikke elever som har allerede har elevplass i inneværende skoleår.)

For elever som har plass på Momo, og som søker videre skolegang på Videregående
Jeg søker elevplass i ____ Vgt.
Epostadresse:
For nye elever:
Navn:
Personnr.:
Gateadr.:
Postnr./-sted:
Foresatte:
Foresattes kontaktadresse:
Mobiltlf.:
Epostadresse:
Tidligere skole:
Kontaktperson skolen:
Jeg søker elevplass i
____ videregående trinn

Dato:

Søkers underskrift:

___________________________

Foresattes underskrift:

___________________________

Utfylt søknadsskjema med alle vedlegg sendes direkte til
Momo Waldorfskole.
Sandbakkveien 73
7072 Heimdal
Tlf. 99163100
Epost: momo@steinerskolen.no

