ANNE-METTE STABEL

HVA SKAL VI MED SKOLE?
STEINERSKOLENS HISTORIE I NORGE 1926 - 2016

«Dette er en bok som alle som verdsetter steinerskolen burde eie.»
Gunnar Ihlen, Libra, 1 - 2017

«Anne-Mette Stabel kan norsk steinerskole.»
Jan-Erik Ebbestad Hansen, Aftenposten 19.02.17

«et godt bidrag til å bringe steinerpedagogikkens syn på mennesket
og undervisning inn på banen når vi diskuterer hva vi som samfunn vil
med skole.»
Marte Øgar Rastad, Bedre Skole, 9. juni 2017

«Anne-Mette Stabels bok går rett inn i rollen som det viktigste
referanseverket til steinerskolens historie i Norge. Den erstatter
både tidligere fremstillinger i artikkelform og de mer begeistrede
bøkene vi har sett før.»
Geir Winje i Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 3 - 2017.

«Når denne boka er verdt å lese, er det ikke bare fordi den forteller
Steinerskolens historie i Norge, men fordi den samtidig kaster lys over
viktige idéstrømninger i Europa og den samtidige utviklingen av norsk
offentlig skole»
Per Bjørn Foros, Bokmagasinet Klassekampen, lørdag 28. januar 2017

«Boka bør selvsagt leses (og diskuteres!) på alle steinerskoler i
Norge, men jeg vil også anbefale den til lærere og lærerutdannere
generelt.»
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Sissel Østberg, Steinerskolen Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur, 2 - 2017

«Heldigvis avstår hun fra å propagandere for antroposofiens og steinerskolens fortreffelighet, og det må sies at hun gjennomgående ikke er
redd for å trekke fram sider ved steinerskolen som lett kan stille den i
et ugunstig lys.»
Espen Schaanning i Arr Idéhistorisk tidsskrift, 1 - 2017

D E N S OM V I L F O R M E F R E MT I D E N M Å H A

KUNNS K AP OM H I STOR IEN

For 90 år siden åpnet den første steinerskolen i Norge. Nå foreligger historien om skolens kamp for tilværelsen,
dens liv og utvikling her i landet.
Dette er boken for alle som arbeider med steinerpedagogikk, som er foreldre til barn som går på steinerskolen og
for alle som er opptatt av hva vi vil med skole!
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