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Uteskolen på Nesodden er en av de eldste i sitt slag i landet. 
Staben er ”håndplukket” ut fra kompetanse og erfaring, og 
består av pedagoger og fagarbeider. Uteskolen var til 1994 en 
selvstendig enhet i skolefloraen på Nesodden, men fra 2013 
fikk Uteskolen og Fjellstrand skole felles rektor og adminis-
trasjon. Uteskolen er meget opptatt av å ha et tett samarbeid 
med alle skolene på Nesodden. John Deweys «learning by 
doing» går som en rød tråd i vårt pedagogiske tilbud der 
mestring, opplevelse og tilhørighet er grunnleggende stikkord 
i vår samhandling med barn og ungdom.
Fra en forsiktig start med en håndfull elever på Steilene tidlig 
i 80-årene, spenner Uteskolens virksomhet i dag over to 
arenaer: Steilene og To gård. Gjennom rause kontrakter med 
Nesodden kommune er disse naturperler, med tilhørende byg-
ninger og installasjoner, gjort tilgjengelig for den oppvoksende 
slekt på Nesodden. Noe som har gjort at nesten alle Nesod-
dværinger under 40 år har besøkt To gård og Steilene i regi av 
Uteskolen. Her har vår kommune virkelig noe å være stolt av.
Uteskolen har et undervisningstilbud til nesten alle klasser i 
grunnskolen på Nesodden. Alle har ”besøksgaranti” fordelt 
på de ulike arenaer etter oppsatt plan. Den kanskje viktigste 

bærebjelken i virksomheten er imidlertid de drøyt 30 elevene 
som har opplæring på Steilene eller To gård gjennom hele 
året. Dette er faste, aldersblanda grupper som får en skoledag 
med et alternativt og praktisk innslag. Videre har disse elevene 
viktige funksjoner når klasser kommer på besøk. 

Velkommen til Steilene og To gård

	  

Historikk og tradisjon
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Uteskolen har siden 1984 kunnet tilby enkeltelever et opplegg 
en til to dager pr uke hvor en praktisk tilrettelagt undervisn-
ing har stått sentralt. Tilbudet omfatter 5-10. trinn på Nesod-
den, og er i prinsippet åpent for alle. Uteskolens konsept 
skiller seg ut fra de tradisjonelle, helukes alternative skoler, 
idet vår filosofi bygger på en modell som tilsier at barn bør 
ha sin primære tilhørighet i hjemmeskolen. For mange elever 
kan skoleuka av ulike årsaker være tung å komme igjennom. 
Da kan et pedagogisk tilbud på Steilene eller To gård hvor 
mestring og praktisk opplæring står i fokus være en viktig 
faktor for å komme videre. Tilbakemeldinger fra foresatte og 
hjemskolene bekrefter dette. Vår ”light-modell” er for øvrig 
i tråd med føringer fra departementet og det regjeringsopp-
nevnte Midtlyngutvalgets rapport. ”Den ene dagen” har etter 
hvert dannet mønster for andre alternative skoler som jobber 
mot tilsvarende målgrupper. 

Innhold, organisering og metoder i opplæringen
Våre faste elever møter en forutsigbar, men variert opplæring 
i Uteskolen. Enten de er knyttet til Steilene eller To gård, er 

dagen bygget opp etter samme prinsipp. Lærerne utarbeider 
utviklingsplaner i samarbeid med hjemskolen og elevene 
selv. Elevene blir hentet og kjørt hjem igjen med Uteskolens 
skoleskyss. Skoleskyssen er et meget viktig tilbud for de elevene 
vi ønsker å nå. Vi har lite fravær blant våre elever i Uteskolen. 
Skoledagen starter med et kort morgenmøte hvor vi snak-
ker om hva som har hent i den store verden eller lokalt, samt 
fordeler dagens gjøremål. Elevene kan få en enkel frokost hvis 
de ønsker det. Dagen er delt i to økter med lunsj og pause mel-
lom kl. 11 og 12. Kjøkkenet på To gård er en populær og viktig 
læringsarena for elevene. En av oppgavene til «kjøkk-engjen-
gen» er å lage en god lunsj til seg selv og medelevene. Vi har 
også bygget opp godt utstyrte verksteder både på Steilene og 
på To gård. Begge arenaer har elevbedrifter knyttet til stedenes 
rammebetingelser: ”Steilene Fisk” driver garn og rusefiske på 
vinterstid. På To gård drives vedproduksjon, samt produksjon 
og salg av enkle trearbeider. Overskuddet fra disse bedriftene 
går til nyinvesteringer, hyggelige markeringer med mer. Elev-
ene får dessuten utbetalt et beskjedent gratiale en gang i året 
som lønn for deres innsats i forbindelse med Åpen dag.  

Alternativ opplæring
Et fast, ukentlig tilbud til elever fra mellom- og ungdomstrinn
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Åpen dag
Første lørdagen i desember hvert år arrangerer Uteskolen 
åpen dag. Dette er en dag hvor våre elever inviterer store og 
små opp til To gård til førjulsbesøk. Elevene har pyntet stuene, 
laget sløydprodukter på sløyden, julepynt på formingen, jule-
torsken er fisket og risengrynsgrøten er klar. Dagen innehold-
er aktiviteter som traktorkjøring på jordet og taubanekjøring 
oppe i skogen. Dette er en hyggelig dag for elevene og for alle 
de som kommer på besøk den dagen. 
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Uteskolen er et tilbud for elever fra 5.- 10. trinn. Foresatte 
og hjemskolen fyller ut Uteskolen søknadsskjema. Inntak til 
Uteskolen skjer i samråd med PPT. 
Ordinær frist 1. mai. Uteskolen holder igjen noen plasser(4-6) 
for å kunne dekke akutte behov i løpet av skoleåret. 

Søknadsskjema med underskrift fra foresatte og hjemmeskole 
sendes rektor på Fjellstrand skole.

En komité bestående av representant for PPT, rektor, en 
representant fra andre skoler og undervisningsinspektør fra 
Uteskolen, vurderer og prioriterer søknadene ut ifra vedtatte 
prinsipper. PPT har dobbeltstemme.

Vedtak vedrørende eventuell tildelt plass, ukedag og arena 
formidles skriftlig fra inspektør i Uteskolen til foreldre med 
kopi til hjemskole og PPT.

Uteskolen forplikter seg til et tett samarbeid med hjemskolen 
og eventuelt PPT om elvens opplæringsplan og aktivitetsplan. 
Denne planen legges frem for kontaktlærer i begynnelsen av 

skoleåret, og presenteres for foresatte på Uteskolens foreldre-
møte i september.

Uteskolen sender en årlig vurdering av aktivitetsplanen etter 
avtaler med de ulike lærerne, og dette vil kunne være et nyttig 
dokument i forbindelse med hjemmeskolenes utviklings-
samtaler og kan inngå som en del av den årlige vurderingen 
av IOP som hjemskolen skal skrive. Det er Uteskolens lærere 
ansvar å utarbeide aktivitetsplan basert på innspill fra medar-
beidere, samt å foreta elevintervjuer. Uteskolens personale er 
åpen for å delta på ansvarsgruppemøter og lignende i regi av 
hjemskolene.

Prosedyrer for inntak i smågruppebaserte tiltak i Uteskolen.
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Steilene

I løpet av 25 hektiske uker fordelt på høst - og vårhalvår, 
tar Uteskolen imot 2, 4, 7 og 8. trinn. Noe som utgjør ca.50 
klasser og grupper på Steilene. Ved siden av båtbruk og 
sjøvett, blir kunnskap om fugler, livet i fjæra, geologi og lokal-
historie sentrale elementer i en opplevelsesdag på Steilene. 
”Menyen” er trinnbasert, tilpasset vær, sesong og målene i 
lærerplanen.

	  

	  

Klasseundervisning
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To gård

I løpet av året tar vi imot 1, 3 og 6. trinn oppe på To gård. 
Noe som utgjør ca. 30 klasser og grupper. Med utgangspunkt 
i lærerplanen møter elevene et pedagogisk opplegg tilpasset 
arenaens unike muligheter for opplevelse. Naturlig nok står 
kunnskap om natur og dyreliv sentralt i læringsøkta på To 
gård, i tillegg til lokalhistorie og leirkunnskap. Uteskolen dis-
ponerer et flott, usjenert leirområde med bålplasser, orienter-
ingsløyper og taubane rett ovenfor gården.
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Et tilbud til elevene i Nesodden kommune
Det er i den senere tid, fra ulike hold, blitt fokusert sterkt på 
ulike utfordringer dagens skole har. En kan ukentlig lese og 
høre om debatter rundt skolevegring, elever som ikke fullfører 
videregående skole, skolepress og at det i dag er for få som 
tar yrkesutdanning. Vi på Uteskolen har tatt utfordringen 
og i samarbeid med ungdomsskolene og videregående skole 
på Nesodden har vi utviklet pedagogiske tilbud for denne 
målgruppen.
I den forbindelse tilbyr vi:

Uteskolens prosjektgruppe/fredagsprosjektet
Fredager, et studieforberedende kurs for elever som skal søke 
yrkesrettet utdanning innenfor elektro, bygg og anlegg og 
mekaniske fag.

Uteskolens sommerskole
Et kurs for elever som har gått ut 10. trinn og skal begynne på 
videregående skole. Dette er et studieforberedende kurs siste 
uke for elever som skal søke yrkesrettet utdanning innenfor 
elektro, bygg og anlegg og mekaniske fag. Kurset er lagt til 
siste uke i elevenes sommerferie. 

Uteskolens prosjektgruppe/jentegruppe
Et prosjekt som har som mål å gi jenter i ungdomsskolen økt 
motivasjon og trivsel på sin hjemmeskole. 
Mentorordning er det siste området vi har kastet oss ut i for å 
prøve å gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående 
skole så smertefritt som mulig. Etter sommerskolen følger vi 
opp elevene ved å besøke dem på den videregående skolen de 
har begynt på, samt knytte kontakt med de ansvarlige på den 
spesielle linja elevene har valgt. 

Nye arenaer for Uteskolen
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Et studieforberedende kurs for elever som skal søke yrkesrettet 
utdanning innenfor elektro, bygg og anlegg og mekaniske fag. 

Mål for prosjektet
•	 Å	gi	disse	elevene	et	praktisk	og	teoretisk	grunnlag	for	en		
 god start i videregående skole. 

Målgruppen for Uteskolens prosjektgruppe er elever som vil 
jobbe målrettet mot en god start i videregående skole. Kom-
petansemålene i kurset er hentet fra 10. trinn i grunnskolen og 
fra fagplanene i videregående skole. Kurset har fokus på å gi 
elevene en praktisk tilnærming til kompetansemålene. Videre 
vil arbeidet med de grunnleggende ferdighetene gjennomsyre 
undervisningen. 

Kursets omfang
•	 Det	er	satt	av	55	timer	undervisning	med	utgangspunkt	i		
 kompetansemålene. 
•	 10	%	av	timene	er	satt	av	til	teoretisk	undervisning	med		
 utgangspunkt i loggskriving, tegning og planlegging. 

•	 Elevenes	arbeid	med	kompetansemålene	i	Prosjekt-
 gruppa må ses på som en forberedelse til videre arbeid  
 med målene i andre arenaer. 

Vurdering
Vurderingen skjer i sam-
arbeid med faglærere i elevens 
nærskole. Elevene i Prosjekt-
gruppa skal dokumentere sitt 
arbeid ved hjelp av arbeids- og 
utvalgsmappe.

Uteskolens prosjektgruppe/fredagsprosjektet
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Et studieforberedende kurs for elever som skal søke yrkesrettet 
utdanning innenfor bygg og anlegg, elektrofag og mekaniske 
fag. 

Mål for prosjektet
•	 Å	gi	disse	elevene	et	praktisk	og	teoretisk	grunnlag	for	en		
 god start i videregående skole. 

Målgruppen for «Fra eldst til yngst» er elever som vil jobbe 
målrettet mot en god start i videregående skole. Arbeidet med 
de grunnleggende ferdighetene vil gjennomsyre undervisnin-
gen. 

Sommerskolen vil bruke fagmål fra yrkesskolene i sitt 
pedagogiske opplegg. Verktøylære for ulike fagområder er 
sentralt. Kurset er et tiltak for å hindre frafall i videregående 
opplæring.

Tidsperiode  
Siste uke før skolen starter.  Undervisningen vil foregå i tids-
rommet 09:00 – 13:00. Sommerskolen holder til i Uteskolens 
lokaler på To gård eller Steilene.

Kursets omfang
•	 Det	er	satt	av	25	timer	undervisning.
•	 Undervisningen	vil	bestå	av	praktiske	og	teoretiske	
 oppgaver med utgangspunkt i de grunnleggende 
 ferdighetene.  
•	 Elevenes	arbeid	med	grunnleggende	ferdigheter	i	
 «Fra eldst til yngst » må ses på som en forberedelse til  
 videre arbeid med målene i deres programfag på Vg1. 
•	 Eleven	vil	tilbys	en	mentor	som	kan	bistå	det	første		
 halvåret på videregående skole.

Uteskolens sommerskole
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Uteskolens prosjektgruppe har som mål å gi jenter i ung-
domsskolen økt motivasjon og trivsel på sin hjemskole. Elev-
ene får mulighet til å delta på et innholdsrikt og annerledes 
undervisningstilbud i Uteskolens regi. Vi håper at undervis-
ningstilbudet også vil være med på å hjelpe ungdommene til 
å bli mer kjent med seg selv og andre elever på Nesodden. 
Undervisningsperioden er satt til en dag i uka i seks uker.
Dagen er lagt opp til stasjonsundervisning med ulike ak-
tiviteter og temaer. Elevene får anledning til å delta på alle 
stasjonene i løpet av perioden. 

Rammen for stasjonene er følgende: 
•	 Felles	måltider.	Elevene	bestemmer	meny	og	lager	maten		
 sammen med andre
•	 Kunst	og	håndverk.	Elevene	får	velge	mellom	forskjellige		
 fagområder innenfor faget
•	 Sosial	time	med	samtaler	om	alt	og	ingen	ting
•	 Mulighet	for	en	arbeidsøkt	med	lekser	eller	fag	

Uteskolens prosjektgruppe; Jentegruppa
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Adresser og kontaktpersoner

Hjemmeside: 
https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/skoler/uteskoler-steilene-og-to-gard/

Rektor 
Vidar Sæbjørnsen, Fjellstrand skole 
Tlf: 66 96 61 26
Mail: vidar.saebjornsen@nesodden.kommune.no

Daglig leder og inspektør for Steilene og To gård seksjon for Uteskoler 
Knut Hebæk 
Tlf: 66 91 25 20 
Mail: knut.hebaek@nesodden.kommune.no

To gård: 
v/kontaktperson Hanne Lid 
Tlf: 66912520
Mail: hanne.lid@nesodden.kommune.no

Steilene: 
v/kontaktperson Per Egil Garder 
Tlf: 95 23 66 83
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