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Informasjon

Steinerbarnehagen på Hedemarken ligger ved siden
av Steinerskolen i Ottestad i Stange Kommune, et par kilometer fra Hamar sentrum.
Skolen og barnehagen ligger inntil et etablert boligområde i naturskjønne omgivelser ved Sandvika, – omkranset av trær og bølgende
åkre. I samarbeid med «Villbring landskap» har vi opparbeidet et spennende uteområde rundt barnehagens to flotte arkitekttegnede bygg.
Steinerbarnehagen ble startet i 1980 på Alm gård i Stange av en gruppe
ivrige foreldre som ønsket Steinerskole /- barnehage på Hedemarken.
Året etter startet Steinerskolen opp med sin første klasse. Siden har både
skolen og barnehagen vokst og flyttet til egen tomt i Sandvika.
Det første barnehagebygget på tomta ble oppført i 1989 (avdelingen
Bamse Brakar). I 1997 bygget vi på en avdeling til (Mikkel Rev). Høsten
2000 ble det dannet en egen stiftelse som eier og driver barnehagen, og
høsten 2005 sto enda et nytt barnehagebygg ferdig på den flotte tomta.
Der hold-er de to småbarnsavdelingene til: Maria Gullsko og Solgull.
I 2011 bygget vi på for å få større og bedre garderober i Bamse Brakar
og Mikkel Rev. Vi har også bygget ny «vognstall» i Maria Gullsko for å få
plass til alle barnevognene. Så nå er alle de fire avdelingene rustet opp og
fått gode og hensiktsmessige lokaler.
Våren 2012 fullføres ferdigstillelse av uteområdet etter utbyggingen, med ny kjøkkenhage, frukttrær og bærbusker i tillegg til lekeområdene.
Barnehagen er godkjent for inntil 87 hele plasser fordelt på to småbarnsavdelinger (1-3 år) og to 3-5 årsavdelinger.
Steinerbarnehagen har en grunnbemanning på 14 medarbeidere i
den pedagogiske virksomheten.
Åpningstiden er fra kl. 07.30–16.15.
Vi holder stengt i hele juli, i julen fra 23.12–01.01. og
i påskeuken (fra palmesøndag t.o.m 2. påskedag).
I tillegg kommer 6 planleggingsdager.
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Litt om Steinerpedagogikken
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Fra det øyeblikk barnet er født starter det på sin vei av lærdom
som skal vare livet ut. Måten det lille barnet lærer på er vidt
forskjellig fra den måten eldre barn eller voksne lærer på.
Barnehagens og skolens oppgave er å ta vare på barnets
individuelle evner og muligheter, slik at disse kan få utvikle
seg i frihet etterhvert som barnet modnes og blir uavhengig av
den voksnes rolle som pedagog/oppdrager.
I Steinerbarnehagen og skolen forsøker man å tilrettelegge
pedagogikken slik at den følger barnets utviklingsfaser, fysisk og
sjelelig, på de forskjellige alderstrinn.
I barnehagen tar vi hånd om barn i alderen 1–6 år. Den viktigste
læringen hos barn i denne alderen går gjennom sansene. Gjennom
sanseopplevelser av alt det som skjer omkring barnet, og gjennom å etterligne og gjenta det det opplever, lærer barnet. I steinerpedagogikken
legger man vekt på betydningen av at det tankemessige, det emosjonelle og det handlingsmessige står i en sammenheng. Grunnlaget for
læring og utvikling legges i viljeshandlinger. Disse knyttes til følelsemessige erfaringer, som igjen knyttes til intellektuell læring.
Det er ikke gjennom forklaringer og abstrakte begreper at barnet
får forståelse av det som omgir det på dette alderstrinnet, men ved å få
oppleve med hele seg, med alle sine sanser. Ved å forvandle opplevelsene med fantasien utfolder barnet sin skaperkraft. Det er nettopp
barnets skapende evner vi ønsker å fremelske, evner som er nødvendige
for å bli frie, selvstendige mennesker (se avsnitt om leken: læring for
livet).
Alle barnets sanser er helt åpne for inntrykk. Barnet har ennå ikke
skapt noen grense mellom seg selv og omverdenen. Helt ubevisst og
ukritisk tar barnet alle inntrykk opp i seg, og disse inntrykkene er i sterk
grad med på å forme barnet. I barnehagen ønsker vi derfor å gi barnet
verdifulle sanseinntrykk; sanseopplevelser som vekker undring, glede
og begeistring. Vi prøver å unngå sanseinntrykk som virker sterkt formende og pregende på barnet, men velger det som kan stimulere dets
egen fantasi.
De minste barna har andre behov enn de større barna. De første
årene er det viktig å legge til rette for utvikling av viljen gjennom

gode sanseopplevelser og en rytmisk
og forutsigbar hverdag. Basisbehovene her er omsorg, næringsrik mat, søvn
og hvile. Her bruker vi sanger og rytmiske
vers i forbindelse med stell og legging, og ellers i
ulike sammenhenger gjennom dagen.
Etter hvert kommer det flere opplevelser, oppdagelser og oppgaver
inn i dagen, som eventyrstund og ringlek.
Eventyrstunden foregår muntlig slik at barnet kan få danne seg sine
egne indre bilder som vil være høyst forskjellige fra barn til barn. Vi
dramatiserer heller ikke så mye med stemmen når vi forteller, for på den
måten å gi barnet frihet til å lage sin indre individuelle dramatikk.
Eventyrstunden er en stund av ren indre opplevelse. De ytre sanseinntrykk dempes gjennom å lukke gardinene, og man skaper en stemning
av lyttende ro ved å tenne et stearinlys og spille noen milde toner på et
egnet instrument. Noen ganger blir eventyret vist som et lite bordspill,
enkelt bygget opp av stoff og med små enkle dukker og dyr. Dette kan
være en særlig hjelp for de yngste barna til å kunne danne seg bilder av
det som blir fortalt, og også en inspirasjonskilde til lek.
Ringleken er et daglig innslag i barnehagen. Gjennom sanger og
vers opplever barna språket med dets rytme og frodighet, humor, kraft
og varhet. Til versene og sangene bruker vi bevegelser som uttrykker
innholdet og rytmen i dem, og som barna hermer fritt etter de voksne.
I ringleken får barna oppleve hvordan bonden sår kornet, hvordan mølla
svinger sine store vinger, hvordan arbeidshesten tålmodig skritter, mens
ridehesten setter avsted i gallopp. I ringleken pleies også det sosiale i
barnegruppen; man hilser, takker, velger seg en venn, danser sammen,
venter på tur. Naturelementene kommer også til uttrykk: vinden suser,
regnet drypper, snøen daler og sola stråler. Vi kjenner på det tunge og
lette, balansen trenes og orienteringen i rommet øves.
Maling: Når barna maler med akvarellfarger på store våte ark, får de
oppleve hvordan fargene brer seg ut til store flater på arket. Grunnfargene gult, rødt og blått kan flyte sammen i møte med hverandre, og barna
får oppdage selv hvordan de andre fargene oppstår: gult+blått=grønt,
rødt+gult=oransje, rødt+blått=violett. Fargene «lever» på arket, og
barna lever seg helt inn i fargenes kvaliteter.
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Matlaging er en fryd for det lille barnet og appellerer
sterkt til alle sansene som er forbundet med fordøyelsen. Barna elsker å delta i forberedelsene til måltidene,
om det er til daglige måltider eller til fester når barnehagen
serverer noe godt å spise.
Turgåing er et regelmessig innslag i barnehagelivet. Med sekk på
ryggen, og nistepakke, rusler man avsted til de små grønne lunger og
utmarksområder som finnes innen gangavstand fra barnehagen. Så sant
temperaturen tillater det, spiser man ute. Leken får alltid en ny og frisk
vending i andre omgivelser. Nye oppdagelser og nye utfordringer dukker opp, og fremfor alt er turgåing en mulighet til å øve opp motorikken
og utholdenheten.
Leketøyet i barnehagen er enkelt og laget av naturmaterialer. Det gir
nyanserte sanseinntrykk, lukter av natur og er godt å ta i. Det er ingen
overflod av leker men nok til at alle barna kan bli engasjerte.

Leken - læring for livet

I barnehagen er leken ikke noe middel, men et mål i seg selv: en lek
som barna fortrinnsvis skaper selv uten at den voksne må sette den i
gang eller blander seg for mye inn i. Alle sanseinntrykk barna tar opp i
seg bearbeides i leken. Inntil 3-årsalder vil barnets lek bestå i å herme
spontant omgivelsene. Men i 3-4 årsalderen våkner fantasikreftene og
evnen til å forvandle og skape selv. Et barn som leker er helt og holdent
konsentrert, det er helt inne i det det gjør. Barnet som leker skaper, og å
skape gir glede.
Mens vi voksne arbeider, leker barna. Den voksnes arbeid inspirerer
barna til lek. Ofte vil barna delta i hva den voksne gjør: lage mat, dekke
bord, vaske, sy, reparere leker og andre ting. Å delta i arbeidet er en
lek. Selve prosessen, å gjøre tingene, er det som begeistrer barna, ikke
resultatet. Barna leker seg inn i livet!
I leken forsker og eksperimenterer barna, og de blir kjent med hverandre. Det oppstår sosialt samspill med andre barn, samhold og hensyntagen. Barnets personlighet kommer til uttrykk og utvikles, og fysiske
ferdigheter øves. Det barnet utvikler i leken er grunnlag for senere læring.
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Sansning

Som beskrevet i avsnittet «Litt om Steinerpedagogikken» så går den viktigste læringen
hos barn gjennom sansene. Gjennom sanseopplevelser av alt det som skjer omkring
barna, og gjennom å etterligne og gjenta
det de opplever, lærer barna. I steinerpedagogikken går vi ut fra at mennesket har 12
sanser, som må pleies gjennom oppveksten for
å utvikles.

Rudolf Steiner deler disse sansene opp i tre:
Viljesansene: 0–7 år
•
•
•
•

Berøringssans - følelse, kjærlighet
Livssans - hvordan du har det
Bevegelsessans - for å kunne bevege seg
Balanse - balanse

Følelsessansene (omverdensansene): 7–14 år
•
•
•
•

Lukt 		
Smak
Syn 		
Varme

Erkjennelsessansene: 14–21 år
•
•
•
•

Hørsel		
Språk
Tanke		
Jeg

I barnehagen bestreber vi oss på å gi barna gode og varierte
sanseopplevelser/ -erfaringer som stimulerer sansene på mange
ulike måter og områder.
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Etterligning og forbilde

Ikke noe senere i livet kan sammenlignes med den utviklingen
barnet gjennomgår de aller første årene av sitt liv. Fra fødselen
og frem til 7-årsalderen er etterligningstrangen avgjørende for
barnets evne til å møte omverdenen. Ut ifra etterligningstrangen lærer barnet verden å kjenne og forbinder seg med andre mennesker. Det lærer å gå og tale og gjennom talen oppstår
tenkningen. Uten menneskelig forbilde ville barnet ikke kunne
lære seg å stå, gå, utvikle språk og tenkning. Dette er en utvikling
som krever sosial sammenheng og mulighet for etterligning.
For at barnet skal utvikle seg som menneske er det avhengig av et
annet menneske som forbilde. Allerede få timer etter fødselen etterligner
spedbarnet morens munnbevegelser og likeledes påvirker morens sinnsstemning det lille barnet. Barnets etterligning skjer ikke via intellektet,
men er en spontan ubevisst handlingsreaksjon på det barnet sanser.
Ved å ta hensyn til og arbeide ut fra barnets trang til aktivt å herme
det vi gjør de første 7 årene av sitt liv, vil intellektet senere våkne av seg
selv på en sunn måte. Små barn behøver ikke nødvendigvis å forstå det
de etterligner.
Vår oppgave som pedagoger de første 7 årene er å omgi barna med
meningsfylte handlinger. Man må også være naturlig og være seg
bevisst at barna ikke bare etterligner ytre handlinger, men også våre
sinnsstemninger.
Livet i barnehagen bør først og fremst være preget av praktiske gjøremål som barna kan oppleve og sanse. For barna er det viktig at de kan
følge prosesser fra begynnelsen til slutt, slik at de opplever helheten.
Dertil lærer barna seg en hel del praktiske ferdigheter gjennom å iaktta
og å delta i de voksnes arbeide. Det er ikke bare resultatet: den ferdige
maten eller det rene tøyet som er det vesentlige, men engasjementet
som vi voksne legger i oppgavene. Det er like mye stemningen og
arbeidsgleden barna tar opp i seg og etterligner.

Etterligning kan deles inn i 3 faser:
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1. Spontan-etterligningsfasen
2. Fantasi-etterligningsfasen		
3. Forestillings-etterligningsfasen

fra 0–2 ½ /3 år
fra ca. 3–5 år
fra ca. 5–7 år

1. Spontan-etterligningsfasen

Barnet i alderen fra 0– ca. 3 år vil hele
tiden gjøre det samme som oss. Fra de som
bitte små helt spontant hermer våre bevegelser, til barnet mellom 2 og 3 år som vil lage mat med
oss, pusse vinduer, vaske gulv etc. Barnet går straks inn i
handlingen ut ifra en helt ubevisst trang til å gjøre det samme som oss.
Det er viktig å imøtekomme barnets indre trang og behov for å forbinde
seg med livet, med oss mennesker. Barnet må få lov til å føle aktiviteten
på sin egen kropp.

2. Fantasi–etterligningsfasen

I denne fasen ca. 3–5 år etterligner barnet også spontant, men nå
våkner fantasikreftene og barnet forvandler det det opplever i leken.
Etterligningen blir en kilde til egen kreativitet gjennom lek. Sammen
med fantasien våkner også barnets sosiale evner. Samspill med andre
blir viktig for utfoldelsen.

3. Forestillings-etterligningsfasen

Her blir barnet (ca. 5–7 år) ett med handlingen gjennom å iaktta meget
nøye hva som skjer. I denne fasen er barnet ikke nødvendigvis aktivt
med i selve handlingen, men opplevelsen av den griper sterkt inn i barnets lek. Etter iakttagelsen kan det nå med sin egen våknende forestilling føre handlingen videre til lek. Kanskje vil det i morgen og dagene
fremover fortsette leken fordi det husker opplevelsen fra dagen før.

Viljens betydning for utvikling og læring

Barnets vilje er å forbinde seg uforbeholdent med verden. Viljen hos det
lille barnet næres og utvikles gjennom etterligning av omsorgpersoners
bevegelser, adferd og holdninger helt inn i følelser og tanker. Viljens
uttrykk er handling og vitalitet. I viljen opplever mennesket seg selv.
I enkleste form er viljen det å overvinne kroppens tyngde. Gjennom
viljesprosessene bæres, øves og virkeliggjøres handling. Skoleringen
av viljen er avhengig av gode vaner og rytmer i hverdagen. Når barnet
utfolder seg, lærer det. Barnet har en trang i seg til å strekke seg mot
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nye muligheter, det ønsker å lære nye ting. Denne kraften må
ivaretas ved ikke å begrense barnet i utide. Det er i førskolealderen at den grunnleggende opplevelse av egen mestring blir
lagt. Viljesutviklingen er viktig for at mennesket skal kunne
danne trygge relasjoner til omverdenen. Viljen er porten til
selve innlæringsevnen.
• For å mestre nye ting, trengs tid
• For å utvikle seg trengs god tid

Rytmer
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Rytmer er en del av det livet vi mennesker fødes inn i. Forholdet mellom
solen, månen og stjernene påvirker jorden, plantene, dyrene og oss mennesker. Rytme kommer til uttrykk bl.a. i vekslingen mellom dag og natt,
sommer og vinter, flo og fjære, plantenes vekst og nedvisning, fugletrekk,
dyrenes vandring og vinterdvale.
Vi mennesker er også rytmiske vesener med vårt åndedrett, våre hjerteslag, vår våkenhet og søvn o.s.v. Rytme er en veksling mellom polariteter
som vi forsøker å binde sammen til en harmonisk helhet gjennom å bringe
disse polaritetene i balanse. Som mennesker er vi avhengige av et fysisk og
følelsesmessig velvære. Dette kan vi skape i et balansert vekselspill mellom
sammentrekning og ekspansjon: hvile og aktivitet, alvor og humor, ensomhet og sosialt samvær, arbeid og fritid o.s.v. Ut fra disse tankene arbeider
vi med det rytmiske prinsipp i barnehagen. Vi har faste dags- , uke- og
årsrytmer. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for barna. De erfarer at
det ene følger etter det andre, at rytmene gjentas og derigjennom skapes
gjenkjennelse, forventning og begeistring hos barna. Dagen i barnehagen
veksler mellom faste, voksenstyrte aktiviteter, og frilek hvor barna ut fra
eget behov styrer leken og aktivitetene.
Den daglige rytmen inneholder frilek ute og inne, måltid, sanger og vers,
soving / hviling for de små, eventyrstund og ringlek for de store.
Vi har også en ukerytme med faste aktiviteter som f.eks. turdag, bakedag
og kunstnerisk aktivitet på bestemte dager.
Vi lever sterkt i årstidenes skiftninger, og særlig barna sanser naturens forandringer fra vinter til vår, sommer og høst. I Steinerbarnehagen

markerer vi årets rytme med ulike
årstidsfester; markering av høytider
med bakgrunn i vår vesteuropeiske, kristne
kulturtradisjon.
Det blir pedagogens oppgave å sørge for at rytmen aldri blir en vane eller rutine, og dermed noe dødt og
kjedsommelig. En rytme skal inneholde liv og bevegelse, og være en trygg
ramme rundt gjøremål og begivenheter hvor det er plass til spontanitet og
begeistring.

Litt om Rudolf Steiner

Rudolf Steiner ble født i 1861 ved den østerriksk/ungarske grense og
døde i Sveits i 1925. Han tok sin utdannelse i biologi, kjemi og fysikk på
Wiens tekniske høyskole. Senere skrev han sine første naturvitenskapelige og filosofiske verk, og holdt foredrag om alle mulige livsområder.
Rudolf Steiner kalte de tanker han fremla om livets opprinnelse og
utvikling for antroposofi. Det kommer fra det greske «antropos» =
menneske, «sofia» = visdom; altså visdom om mennesket.
Rudolf Steiners impulser er nå virksomme i hele verden innen det
pedagogiske, helsepedagogiske, kunstneriske, legevitenskapelige,
medisinske, biodynamiske, astronomiske, sosiale, biologiske og
filosofiske område.

Kompetanseområdene

Steinerpedagogikkens kompetanseområder som lære og utviklingsmål
for de syv første år er satt sammen med likhetstegn i forhold til den offentlige rammeplanens kompetanseområder.
Språkkompetanse
= kommunikasjon, språk og tekst
Kropps- og bevegelseskompetanse
= kropp, bevegelse og helse
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Fantasi og kreativitetskompetanse
= kunst, kultur og kreativitet
Etisk- moralsk verdikompetanse
= etikk, religion og filosofi
Sosial kompetanse
= nærmiljø og samfunn
Sanse- og iakttagelseskompetanse
= natur, miljø og teknikk
Motivasjons- og konsentrasjonskompetanse
= Antall, rom og form

Språkkompetanse øves gjennom
•
•
•
•
•
•
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bevegelse		
gjentagelse og etterligning
kommunikasjon			
tydelig, klart og billedlig språk
menneskelige relasjoner		
lek

Språklæringen ivaretas metodisk ved at det legges stor vekt på fri lek,
sanger og ringleker med bevegelser som stimulerer både grov- og finmotorikk. Gjentagelsen er også med på å styrke språket. Vi gjentar sanger
og ringleker over lang tid, slik at barnet kan forbinde seg både med språket og bevegelsene. Tanke og språk er tett forbundet med hverandre, og
kun gjennom språket kan vi sette ord på det vi tenker, bringe følelser til
uttrykk og kommunisere med hverandre. Språket trenger tidlig aktiv og
omsorgsfull pleie. Barn lærer å snakke gjennom talende omgivelser. Først
og fremst kommer det an på menneskelige relasjoner mellom den som
snakker og den som lytter. Det språklige og følelsesmessige forholdet
mellom barnet og oppdrageren er det nærende grunnlaget for et godt
og differensiert språk. Den voksnes språk må være vennlig, klart, tydelig
og billedlig tillempet barnets alder. Fortellinger og eventyr brukes daglig

som en del av språkdannelsen og språkforståelsen. Matematiske erfaringer som å telle, øve
forståelse av mindre mengder og enkle regneoperasjoner skilles ikke ut fra den generelle
språkopplæring i 1.klasse. Den senere viktige
evne til leseglede og leseevne oppnås ved at
oppdrageren og pedagogen er gode språklige
forbilder og tilstreber korrekt betegnelse av gjenstander, planter og dyr i tillegg til å fortelle mange
og meningsfylte historier og eventyr.

Kropps- og bevegelseskompetanse øves ved

• sanseerfaringer knyttet til egenbevegelse
• bevegelse
• iakttagelse
• opplevelse		
• lek			
• enkelt arbeid sammen med voksne.

Barns språklæring har mange kilder. Herming av omgivelsens språk er
sentral. Men også evnen til bevegelse er grunnleggende. Barnet møter
først verden for alvor når det begynner å bevege seg, å gå og løpe, ta
opp, løfte og gripe ting. Her knytter barnets erfaring sammen ord og
mening. Det skjer i møtet og «sammenstøtet med verden». Ordene
vokser mot begrepet og blir til tankens verktøy. Slik synes det å være
en indre sammenheng mellom å gripe og å begripe. Steinerpedagogikken er ikke alene om å mene at barnet forbereder seg på en stadig mer
kvalifisert tankevirksomhet når det lærer å bevege seg aktivt og allsidig.
Selv om nyere forskning har påvist at barn tenker helt fra de er nyfødte,
synes det å være en meningsfull rekkefølge og sammenheng mellom de
klassiske ferdigheter å gå, snakke og tenke. Grov- og finmotorikk utvikles gjennom uteliv i skog og mark. Løping, hopping, klatring, skigåing
og bruk av slengtau er gode aktiviteter. Likeledes øves det motoriske
gjennom daglige ringleker og gjennom å få delta i enkelt arbeid, som
f.eks. matlaging, snekring og annet håndverk. Barnet øver også mot og
selvfølelse gjennom fysisk mestring. Gjennom erfaring med egen kropp
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kan barnet oppleve sine egne begrensninger, men også oppleve
å utvide sine grenser ved å stadig øve seg. Sanseerfaringer gjennom egenaktivitet og egne erfaringer er med på å gi barnet tillit
til egne sanser, og derigjennom virkelighetsnære opplevelser.
Ethvert nytt område som erobres kjennes som en seier for
barnet, øker selvfølelsen og opplevelsen av å være til. Gjennom
utelivets opplevelser får barnet kjenne både på det å bli sliten
av å gå langt, fryse og å være sulten. Slik får det en reell følelse av
kroppen sin og et realistisk forhold til hva den kan mestre.

Fantasi og kreativitetskompetanse øves gjennom
•
•
•
•
•

stimulerende lekemiljø
leker og materialer som stimulerer fantasien
fortellinger, eventyr og dukketeater
å gi barnet tid til å fordype seg i leken
at pedagogen er et tydelig forbilde i skapende aktivitet.

Det arbeides bevisst med å bygge opp under barnets fantasikrefter ved
at det i barnets hverdag skapes rom for et frodig, rikt og stimulerende
lekemiljø. Det brukes leker og materialer som inspirerer fantasien fordi
de er brukbare i mange situasjoner. Kasser og klosser, kapper, tepper og
andre tekstiler i mange farger kan barnet fritt kan bruke til å omforme
personer og omgivelser etter behov. Leker og materialer som ikke er
normerte og ferdig utformet, brukes bevisst fordi dette stimulerer
barnets skapende krefter. Fortellinger, eventyr og dukketeater gir barna
impulser til lekende kreativitet. God tid til den frie leken vektlegges
fordi barna dermed får mulighet til å komme i dyp konsentrasjon og til å
utvikle sin egen skaperglede. Pedagogens oppgave er å skape et frodig
miljø og legge til rette for at leken kan blomstre. Det gjør pedagogen
ved å være et tydelig forbilde i skapende aktivitet og ved å arbeide med
synlige prosesser slik at barnet kan følge med eller delta fra begynnelsen til et ferdig resultat som senere skal brukes i barnehagen, for
eksempel. bake brød, vaske, sy eller strikke leker, snekre hyller eller
leker, reparere osv.
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Etisk og moralsk
kompetanse øves gjennom:

• sannferdige forbilder
• regler
• ritualer
    • lek
           • hjelpsomhet
• takknemlighet		
• å ta vare på hverandre og naturen
• å forberede og feire årstidsfester
• fortellinger som orienterer, ikke moraliserer

Det tas på alvor at barn trenger et koordinatsystem for det gode, det
vakre og det sanne i verden, samt respekt for andre mennesker, andre
kulturer, ja for alt det naturgitte vi er omgitt av. Dette krever et personlig
engasjement fra oppdrageren. Både barn og voksne trenger sjeleligåndelig orientering for å utforme sine liv. Vi trenger verdibegreper og
oppgaver som vi kan forbinde oss med. Derfor vektlegges klarhet og
sannferdighet fra de voksne og at barna skal ha enkle regler og ritualer
å forholde seg til. Eksempler på dette er å øve hjelpsomhet, å ta vare på
hverandre, å uttrykke takknemlighet når det er adekvat, og høre fortellinger om mennesker og hendelser som orienterer og berører uten å
moralisere, eller ved å forberede og feire årstidsfester.

Sosial kompetanse øves gjennom
•
•
•
•
•
•
•

fellesskap		
struktur
regler			
rytme
lek
handling		
å gi hverandre tid og rom

Å omgås hverandre må læres. Uten sosial kompetanse er den enkeltes
liv i fellesskap utenkelig. Barn er fra fødselen av sosiale vesener og vil
vokse inn i de menneskelige relasjons forholdene. Dette felt øves ved at:
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• Det finnes en strukturert dags- og ukerytme.
• Det finnes regler og tydelige oppgaver for det
enkelte barn og for hele gruppen.
• Det finnes mulighet til å øve praktiske gjøremål sammen
med voksne.
Barnet lærer å gi plass til andres interesser. Til dette trengs regler, avtaler
og tillit. Man tilstreber et fellesskap gjennom å lære seg nødvendigheten
og gleden av å gi og få, og hvordan man kan løse konflikter. Alt øves 		
gjennom handlinger og erfaringer, ikke gjennom lange forklaringer.

Sanse- og iakttakelseskompetanse øves ved
gjennomtenkt bruk av:
•
•
•
•
•
•

form 		
farge
lyd		
tone
språk		
naturmaterialer

Barn trenger en våken bevissthet for det som skjer rundt dem og med
dem. Et slikt sanseapparat utvikler seg i tillit til egen iakttakelsesevne.
Derfor trenger barnet pålitelige og uforfalskede sanseinntrykk. Det
nødvendige kravet om mediekompetanse som kommer senere, får
her sitt pedagogiske fundament. En forutsetning for dette er en god
språkkompetanse. Barnet må først og fremst ha mulighet til å kunne
oppdage og utforske den reelle verden med sine sanser. Slik kan barn
i denne aldersgruppen lære seg å kjenne og å forstå enkle, iakttakbare
sammenhenger. På denne måten og sammen med egen oppdagerglede,
opplever barnet etter hvert også de elementære naturlover. Barnet trenger trygghet for å forstå både den ytre verden og sin egen indre verden
med dens forestillingsbilder.

Motivasjon og konsentrasjons-kompetanse øves ved å:
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• stimulere via forbilde og naturlig etterligning
•  inspirere til interessante og stimulerende aktiviteter

• gi barna mulighet til å delta i meningsfullt
arbeid sammen med voksne
• gi barna mulighet til å oppleve tydelige
arbeidsprosesser
• gi barna opplevelse av regelmessige gjentagelser og rytme gjennom dagsrytme, ukerytme
og årsrytme
•  gi barna mulighet for en regelmessig veksling
mellom aktivitet og ro i løpet av dagen
•  gi barna mulighet til tid for indre ro
Alle disse elementene som her er nevnt, hjelper barnet til
både motivasjon og konsentrasjon. Opplevelsene og erfaringene som
barnet gjør, er i første omgang råmateriale. Skal det forvandles til
vekst og utvikling, må barnet få anledning til å fordøye, organisere og
integrere disse erfaringene i seg selv gjennom leken. Barn former fritt
sin egen lek og har rett til å få leke i overensstemmelse med sin alder.
Hver alder har sine lovmessigheter og sine typer lek. Får utviklingen gå i takt med barnet, vil barnet som syvåring ta imot lærdom og
veiledning fra læreren med takknemlighet og interesse. Å lære en
arbeidsgang å kjenne fra begynnelse til slutt, gir barnet mye læring
og nye sannheter som det selv kan være med på å oppdage, uten å bli
belært på en ensidig intellektuell måte.

Barnehagens kulturarena:

Årsplanen i en steinerbarnehage er bygget opp rundt årstidene og
høytidene som hører til i vår kultur. I tillegg tas det inn tradisjoner fra
hele verden. Årstidsfestene kan beskrives som ryggraden i årsplanen.
Hver fest består av en forberedelsestid, selve festen og bearbeidelsen
i etterkant. Da er alle sanger, rim og regler satt sammen til ringlek,
farget av den forestående festens kvalitet. Det samme gjelder de
praktiske gjøremål. Eventyrene bærer festens stemning. På denne
måten kan barna både forbinde seg med festenes innhold, gjenkjenne
dem med glede og oppdage nye ting i forhold sin alder. Gjenkjennelse
og variasjon over festens innhold skaper forventning og glede. Slik gir
årets rytme gjenklang i menneskets indre.
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Arbeidet med årstidsfestene og høytidene har
som mål:

• Å styrke barnets opplevelse av rytme
• Å formidle sanseinntrykk i forhold til de ulike kvaliteter 		
		 som hver årstid har
• Å ta barnas etterligning på alvor
• Å utvikle barnets takknemlighet, hengivenhet, undring, 		
ærefrykt, omsorg, mot og medfølelse.
Til forberedelsene og feiringen av hver enkelt fest knytter det seg
spesielle praktiske gjøremål, som gir barna verdifulle opplevelser av
gjenkjennelse. Dette bidrar til:
• Å skape trygghet, glede og mestring
• Å oppleve lokale og andre kulturtradisjoner
• Å få et mangfold av sosiale og praktiske erfaringer i 			
forberedelsene til festen sammen med de voksne.

Likestilling

I barnehagelovens § 1 Formål, står det at: Barnehagen skal fremme
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
I Steinerbarnehagen er vi opptatt av at alle barn skal ha like muligheter. Alle aktiviteter er tilrettelagt for at barna skal kunne delta uavhengig
av kjønn. Barna er med på matlaging, rengjøring, snekring, vedsaging,
hagearbeid og ulike formingsaktiviteter, og gutter og jenter leker og
arbeider sammen med den største selvfølge.

Barns medvirkning
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Barnet virker kontinuerlig inn på livet i barnehagen gjennom sine
spontane valg, sin stemning og sin adferd. Den voksnes oppmerksomhet må rette seg mot det barnet formidler verbalt eller gjennom sitt
kroppslige uttrykk. I et pedagogisk arbeid der en vektlegger betydningen av etterligning og forbilde er det å møte barnet med taktfullhet av

vesentlig betydning. I samspillet mellom liten
og stor, vil barnets adferd i forhold til andre
barn og i forhold til voksne gjenspeile den
holdning det selv blir møtt med. Et likeverdig
forhold mellom barn og voksne betyr ikke at
barns stemmer får utslag på samme måte som
voksnes. Barnet blir tatt i mot som den det er
med den livserfaring, situasjon og bakgrunn det
har på samme måte som den voksne. Forholdet
skal bære preg av lydhørhet og respekt for barnets
subjektive ytringer. opplevelse av å ha blitt sett, hørt
og forstått til tross for at det måtte gi slipp på sitt forehavende. Den voksnes mål er ikke å oppdra barnet som objekt, men å
møte det som et selvstendig subjekt. Det innebærer å ta barnet på
alvor, lytte, reflektere, tolke og stille åpne spørsmål. Barnet skal kjenne
at egen deltagelse og utrykk kan føre til endring. Det skal merke at det
er medskapende i livet rundt seg. Det skal merke at det er meningsberettiget. Dets uttrykk og utsagn vektlegges og er av interesse.
Konfrontasjon mellom barn og voksen vilje skal aldri medføre noen
krenkelse av barnets integritet.

I barnehagen legges det til rette for at:

• Barnas opplevelse, intensjoner og spørsmål blir møtt med åpenhet
• Barna får delta i kunstneriske gjøremål og praktisk arbeid
•  Barnas egenaktivitet i den frie leken stimuleres
•  Barnekulturen blir ivaretatt
•  Barna får hvile og trekke seg tilbake ved eget behov
•  Barna er med i forberedelser og aktiviteter til årstidsfestene og
bursdagsfeiringer.

Måltid, ernæring

Måltidene er et av høydepunktene i løpet av dagen. Vi søker å skape
en god og hyggelig ramme rundt måltidene, der vi serverer variert mat
hvor mest mulig er dyrket biodynamisk eller økologisk og tilberedt i
barnehagen. Næringsrik og sunn mat har stor betydning for barnets
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utvikling. I den første syvårsperioden er barnet i sterk vekst og
i de første årene legges grunnlaget for barnets egne matvaner. Barnehagebarn tilbringer mye av sin tid i barnehagen og
spiser opp til tre av sine måltider der. Det er viktig at maten
de får er sunn og god. Dette gir oss en unik mulighet til å
kombinere sunn ernæring med gode sanseopplevelser og
gode vaner. I barnehagen lager vi selv den maten vi spiser til
daglig, og forberedelsene foregår i rommet der barna er. Det er
gjennomskuelig for barna og de kjenner duftene omkring seg. De
voksnes arbeid med matlaging og husarbeid gir impulser til barnas
lek, og om de har lyst, kan de gjerne delta.

Søvn og hvile

Søvn er en tilstand av sterkt nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. Under
søvnen bearbeides opplevelsene fra dagen, og kroppen regenereres.
Søvnen hjelper kroppen til å mobilisere immunforsvaret og skape rytme
i døgnet. Fra 1-årsalderen begynner søvnen å bli viljesstyrt. Det vil si
at nå er det ikke bare kroppens fysiske behov som råder lenger. Den
voksne har mulighet for å være med å skape gode sovevaner for barnet.
Dette kan gjøres ved å innføre faste rytmer og trygge rammer rundt
leggingen, som gjentas på samme måte hver gang barnet skal sove.
Fra 3-årsalderen sover barnet gjerne 12 timer om natten, og slutter
gradvis å sove om dagen. Men søvnen bør erstattes med en hvilestund.
Når barn er i barnehage trenger de mer hvile og søvn enn når de er
hjemme. Barn som er uthvilte og har sovet godt blir også ofte mindre
utsatt for sykdom, fordi søvnen styrker immunforsvaret.

Påkledning av barn
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Barna i barnehagen blir oppmuntret til å klare mest mulig selv ved
påkledning. De øver på å bli selvhjulpne, men får hjelp til å finne frem
riktig tøy og til det de ikke greier selv. Dette blir vurdert etter barnas
alder og modenhet.
I barnehagen er vi mye ute i all slags vær. Da er det viktig at barna har
klær som er tilpasset dette. Personalet vurderer alltid været i forhold

til temperatur og vind når de finner
frem tøy. Været kan skifte fort og det er
viktig at barna har det tøyet de trenger i
løpet av en barnehagedag.
Husk å merke klær og skotøy med navn.

Sykdom eller fravær

Ved sykdom eller annet fravær, gi beskjed til barnehagen snarest.
Dersom barnet ikke er friskt nok til å være ute, skal det holdes hjemme.
Ved kronisk eller langvarig sykdom kan barnet hentes før utetiden.
Snakk med medarbeiderne. Ved smittsomme sykdommer må barnehagen få beskjed. Barnet skal holdes hjemme til smittefaren er over.
Blir barnet sykt i løpet av barnehagedagen tar vi kontakt med en av de
foresatte. Da brukes telefonnumrene til hjem/arbeidsplass som er oppgitt i
søknadene. Det er viktig å informere oss dersom telefonnumrene endres.

Hele og delte plasser

Barnehagen har både hele og delte plasser. Dagene skal være faste slik
at barna og personalet kan forholde seg til en fast rytme.

Årstidsfestene

Årstidsfestenes innhold vil variere ut fra barnas alder og de ulike avdelingene. Dette vil komme klart fram i tillegg til årsplan.

Høstfest

Sommeren går til ende. Dag og natt blir igjen like lange som ved
påsketiden. Etter påske blir dagene stadig lengre, – lyset har seiret.
I sommermånedene har planter og trær utviklet seg. Blad, blomster og
frukt trer frem. Vårens sarte gjennomskinnelighet har gjennom solens
kraft blitt forvandlet til varme høstfarger, som til slutt går over til brunt.
Nå er tiden kommet for å se hva jorden med sin grøde har frembragt.
I sensommerlig varme samler vi bær og frukt. Barna fryder seg over
smak, duft og farge. Så går det mot kornhøst og de store barna besøker
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en bondegård hvor vi får høste av jordens rike gaver.
Korn, poteter og grønnsaker bringes i hus til den store
høstfesten.
Gjennom innhøstingen og bearbeidelsesprosessene får
barna et vell av sanseopplevelser. Takknemlighet og ydmykhet
henger sammen med innhøstingens under, og er den grunnleggende
stemning for denne festen.

Mikaelsfesten

Mikkelsmess, 29. september, er en gammel merkedag på primstaven.
Mikaelsfesten er den første av tre tradisjonelle fester som forbereder
barna til julen gjennom sitt billedinnhold (Lanternefest, adventshagen).
Mikaelstiden er «inngangen» til mørketiden. Vi står midt i jordens
nedbrytningsprosess og nå må mennesket utvikle mot for å stå imot
disse nedbrytningskreftene. Fra gammelt av har vi bildet av Mikaels
kamp mot dragen og fortellinger om hvordan han beseirer den, og
kaster den ut av himmelen.
Fra middelalderen kjenner vi også beretningen om Sankt Georg. Det er
han som befrir kongsdatteren fra dragen, idet han som ridder dreper udyret
med sin lanse. Ridderens kamp på jorden og Sankt Mikaels kamp i himmelen
er bilder på verdifulle menneskelige egenskaper. Begge disse utstråler mot
og tankeklarhet, egenskaper som må til for å overvinne egoisme, usannhet
og feighet.
Andre bilder viser oss gjerne Mikael med vektskålen i hånd. Han vil at
menneskene skal legge noe i vektskålene. I den ene, alt det arbeid som
er nødvendig for jorden. I den andre, alt det arbeid som er nødvendig for
himmelen (det himmelske). Og sjelelig sett kan vi se at vektskålene ideelt
sett bør være i likevekt.
I barnehagen konsentrerer vi oss om det godes kamp mot det onde.
Ridderen blir symbolet på de gode krefter som kjemper mot det onde i
dragen.

Lanternefest
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Påsken har en forberedelsestid på 40 dager. Likeledes hadde julen
opprinnelig også en forberedelsestid på 40 dager. Dersom man teller
tilbake fra vintersolverv, 21. desember, kommer man til 11. nov., som

er St. Martinsdagen eller Mortensmess (den
romerske kirken fastsatte imidlertid advent,
forberedelsen til Jesu fødsel, til Jesu fødsel, til
å begynne på den fjerde søndagen før jul).
St. Martin var den første hellige i den katolske
kirken. Han levde fra ca. år 316 til ca. år 400, og
han var biskop i Tours i Frankrike.
Året 332 var en svært kald vinter. Martinus
var 16 år og soldat i den romerske hær. Han var
også lærling i den kristelige tro, men ennå ikke døpt.
Utenfor porten til Amiens møtte han en tigger som ba
om en almisse i Jesu navn. Martinus trakk sverdet sitt, delte
krigskappen sin i to og ga den ene halvdelen til tiggeren. Samme natt
så han i søvne Kristus, kledd i den ene halvdelen av kappen som han
hadde gitt til tiggeren. Kristus sa: «Se Martinus, selv om du ennå er en
lærling, så har du kledd meg med dette kledet». I denne gamle legenden lyser Kristi budskap mot oss: I vår evne til å vise barmhjertighet og
kjærlighet til medmennesker viser vi vår sanne kristelighet. St. Martins
barmhjertighet kan symboliseres gjennom et lys i mørket. Vår andre
forberedelse til julen feires som en lysfest i høstmørket.

Advent og jul

Advent betyr; det som kommer. Noe kommer oss i møte. Når vi venter
en gjest, forberedes vi oss på det. På samme måte forbereder vi oss i
adventstiden på det som skal komme, nemlig julefesten. Hvordan skal
man så forberede seg på julefesten? For oss voksne er det tiden til å la
vårt indre liv og lys våkne mer og mer. For de små barna er adventstiden
forventningens tid. Det lille Jesusbarnets fødsel er noe små barn umiddelbart forbinder seg med.
Gjennom å skape en glad, forventningsfull høytidsstemning i tiden før
jul, ønsker vi å forberede barna på julens budskap: nestekjærlighetens
budskap.
Adventstiden i barnehagen innledes med en stille og høytidsstemt fest
for de store barna: adventshaven. I tiden fram mot jul er barnehagen pyntet
med julekrybbe på årstidsbordet og en adventskrans. Ellers er adventstiden preget av aktiviteter som bl.a. lysdypping og bakst. Vi synger julesan-
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ger og får høre julelegender eller adventseventyr.
Julefesten er Kristi fødselsfest. De første 300 år etter kristi
død, feiret den Kristne menigheten ikke hans fødsel, men oppstandelsen fra døden, påskefesten. Etter hvert som kristendommen begynte å bre seg og ble mer rotfestet, begynte man også
å feire Jesu fødselsdag, den 25. desember. Her i Norden feirer vi
også julaften, den 24. desember, aftenen før fødselen.
Julefesten er en gledesfest. Når naturen er på sitt mørkeste og
kaldeste, kommer julen oss i møte med budskap om nestekjærlighet og hjertevarme.

Hellig Trekongersdag

På latin kalles denne dagen, den 6. januar for «epifania», som betyr
«tilsynekomst» «åpenbaring». Dette er den eldste av alle julens kristne
festdager. Opprinnelig var den en fest til minne om Jesu dåp i Jordan,
Senere ble to andre fortellinger fra evangeliene knyttet til denne dagen,
forvandlingen av vann til vin i bryllupet i Kana, og vismennenes tilbedelse av barnet i krybben.
I barnehagen er det fortellingen om de vise menn fra Østerland som
legges til grunn for markeringen. Helligtrekongersdag avslutter juletiden.
Deretter ryddes jula ut av barnehagen.

Fastelavn/karneval
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Ordet «fastelavn» kommer av det tyske ordet «Fastelabend» som betyr
«aften før faste». Julen har sin forberedelsestid gjennom advent, mens påsken har sin gjennom fastetiden, som er 40 dager før påske. Fasten starter
onsdag etter fastelavnssøndag. Den kalles «askeonsdag», og fasten varer
frem til påskeaften. Ved å forberede seg på Kristi lidelse, død og oppstandelse måtte sjelen gjennomgå en «renselse» ved å begrense sitt behov for
jordisk føde.
Opprinnelig var askeonsdag den siste dagen før fasten begynte. Men
senere ble de tre siste dagene før askeonsdag markert som: fastelavnssøndag, blåmandag og feitetirsdag. I disse tre dagene skulle det fråtses i
mat og drikke, samt dans og moro.
I våre dager blir fastelavnsskikken uttrykt gjennom det morsomme,
f.eks. karneval (carne-val = farvel til kjøttet). Da kler vi oss ut, spiser god

mat og riktig leker og morer oss.
Fastelavn har også en hedensk
bakgrunn, som en fruktbarhetskult. Fastelavnsriset (livskvisten) ble bruk til å fremkalle
fruktbarheten på jorden, samt hos dyr og mennesker. I den kristne skikken skulle slaget av riset være et symbol
på Kristi hudstrykning. Fastelavn har ingen bestemt dato, den reguleres
etter påsken.

Påskefesten

Under kristendommens første tid var påsken årets viktigste fest, og i den
ortodokse kirken er den det fremdeles. Det er nærliggende å sammenligne påskefesten med julefesten, fordi de står overfor hverandre med
hvert sitt innhold: Julen med livets begynnelse og påsken med livets slutt
og oppstandelse.
Slik som advent forbereder juletiden, slik utgjør pasjonstidens fire
uker en forberedelse til påske. Påsken er en gledens fest hvor egget er
et uttrykk for det evige og for det nye liv. Egget er innledningen til livet.
Det har begynnelsen til det nye i seg. I det finske eposet egget Kalevala
oppstår verden av et egg. Den underste halvdelen ble jorden, den øverste
halvdelen himmelen. Plommen ble solen og eggehviten månen.
Påsken faller alltid på den første søndag etter den første fullmåne etter
vårjevndøgn. Påskens budskap blir i barnehagen formidlet gjennom
naturen som en naturens oppstandelsesfest etter vinteren, med glede,
farger og nytt spirende liv. Vi forteller barna om påskeharen som kommer
med egg til barna.
Haren er overalt i verden symbol på fruktbarhet. Den er et hengivent,
lyttende vesen som til og med risikerer livet for sin bror i nød. Vi erkjenner
tydelig hvilket bilde påskeharen med egget henviser til: Selvutslettende
kjærlighet og oppstandelseskraft.

Pinse

Ordet pinse kommer fra det greske ordet «pentekoste», som betyr «den
femtiende dagen». Pinse kommer femti dager (den syvende søndag) etter 1. påskedag. Den kan tidligst falle på 10. mai og senest 13. juni.
Den kristne kirke regner pinsen som kirkens fødselsdag. Det er en
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gledesfest til minne om den gang «Den hellige ånd» kom over
disiplene 10 dager etter Kristi himmelfart. En hvit due er blitt et
vanlig symbol på den hellige ånd. I gamle dager ble pinsedagen kalt for kvitesøndag, og pinseuken for den hvite uken.
Det er få tradisjoner knyttet til pinse her i landet. Den mest
kjente er bålbrenning. Helst skulle bålet ryke så mye som mulig. Den skulle hjelpe til å verne om åker og eng.
I bl.a. Tyskland og Holland er det vanlig å dra ut i naturen
(gjerne for å se soloppgangen). Dessuten synge og spille sammen,
for å oppleve det menneskelige fellesskap i pinsen.

Sommerfesten

For å markere at et år er til ende, holder vi vår «avslutningsfest» som er
sommerfesten. Vi har lagt noe bak oss, står forventningsfulle fremfor
sommerferien før det nye barnehageåret møter oss til høsten.
Til sommerfesten inviteres foreldrene. Allsang og ringleker, mat og
drikke på blomsterdekket bord gjør denne siste dagen til en god og
solfylt fest.

Årstidsbordet

Barnehageavdelingene har alle et lite bord som de voksne pynter slik at
det hele tiden gjenspeiler en stemning av den årstiden man er i.

Fødselsdager
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Når barnet har fødselsdag er det for en dag midtpunktet i barnehagen. Det
får fødselsdagskappe på, egen krone og bursdagssang. Vi spiser noe godt,
pynter bordet, - en liten presang og kort hører med.
Eventyret denne dagen er spesielt rettet til fødselsdagsbarnet og
handler om barnet; fra det oppe i himmelen sammen med skytsengelen
sin titter ned på jorda, får se alle menneskene og barna der nede. Hun eller
han ønsker seg ned til sin egen familie; en egen mamma og pappa (og evt.
søsken).
Så blir barnet født, får navn og begynner å erobre verden med sine aller
første skritt. Små og store begivenheter fra barnets liv flettes inn i eventyr-

et, slikt som barnet synes det er moro å
høre om.
Vi pleier å be foreldrene om et bidrag fra
barnets biografi slik at vi har noe å veve eventyret
rundt. Fødselsdagseventyret skal gi barnet en følelse av
sammenheng og mening med tilværelsen og en følelse av at det er ønsket.

Vurderingsarbeid

Barnehagen driver kontinuerlig med vurderingsarbeid.
Vi vurderer barnas trygghet og trivsel, samarbeid med foreldre,
forholdet barn/voksne, mål, holdninger, barnehagens innhold og 		
vårt eget pedagogiske arbeid.
Vi arbeider kontinuerlig med å bevisstgjøre oss selv på det vi gjør,
vurdere kvaliteten og vurdere om vi gjør det vi sier at vi skal gjøre.
Det pedagogiske arbeidet og hverdagen i barnehagen vurderes
ukentlig i avdelingsmøter på den enkelte avdeling og i ukentlige ped.
ledermøter.
Ulike planer og spørsmål som omhandler barnas hverdag blir også
tatt opp og drøftet i Samarbeidsutvalget, der det sitter representanter
for både foreldre og medarbeidere.
Planleggingsdagene etter jul, og før og etter sommerferien brukes til
evaluering og vurdering av mål og planer.
Det sendes jevnlig ut brev til foreldrene om det som skjer og om
hverdagen på avdelingen.
Barnas hverdag og opplevelser er også tema i daglige samtaler med
foreldrene, i foreldresamtaler og foreldremøter.
Annet hvert år gjennomføres brukerundersøkelser i barnehagen. Tilbakemeldingene fra foreldrene tas i etterkant opp til drøfting og vurdering, både i personalgruppen, i foreldresamtaler og foreldremøter.

Stange kommune

Visjon for Stange kommune:
VEKSTKOMMUNEN DER JORD OG HIMMEL MØTES
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Verdigrunnlag:
ÅPENHET – TRYGGHET – MANGFOLD
Møt utfordringene med engasjement
Mål og satsningsområder
VIRKSOMHET FOR BARNEHAGER (VFB)
Legge til rette for en glad, trygg og utviklende oppvekst for alle barnehagebarn i Stange kommune.

Satsningsområder 2012-2013:

1. Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena.
• Videreføre prosjektet «Dokumentasjon og vurdering / pedagogisk
dokumentasjon» ved videreføring av nettverksgrupper
• Forbedre tilbudet til minoritetsspråklige barn
• Felles regler og forventninger
2. Kommunikasjon, språk og tekst
• Kartlegging / observasjon – oppfølging av rapport / veileder
• Tilrettelegge for et godt språkmiljø i alle barnehager

Felles regler og forventninger skoler/barnehager

Barnehageloven sier bl. a. dette om barnehagens samfunnsmandat:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling»
I rådmannens oppvekstmøte 31.01.2012 ble det vedtatt følgende
felles regler og forventninger i skole og barnehage:

Hva:
•
•
•
•
•
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Hilse, si farvel, takk, unnskyld
Holde orden, ta vare på
Være til stede der du skal – og når du skal
Være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg
Være aktiv og engasjert

Hvem:

Voksne og barn i barnehager og skoler i Stange.

Overgangen fra barnehage til skole

Barnet i 5–6 årsalderen er i en overgangsfase
fra å ville til å skulle. Det er en stor og viktig
omveltning i både barnets og foreldrenes liv.
Barnehagen og steinerskolen har i denne overgangen tett samarbeid som går ut på:
• Å samarbeide rundt barn og foreldre
• Å gi gode overleveringer
• Å lytte til hverandre og dra veksel på hverandres kunnskap om første
og andre syvårsperiode.

Miljøfyrtårn

Steinerbarnehagen på Hedemarken er en miljøfyrtårnbedrift!
Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og
deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og
anbefales av Miljøverndepartementet. Tiltakene skal være lønnsomme
på flere nivåer. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de
ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett.
Sammen med en konsulent har barnehagen foretatt en miljøanalyse og laget en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav.
Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS,
arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Barnehagen ble sertifisert
høsten 2011.

Samarbeidsforhold
Foreldresamarbeid

Vi ønsker å skape et tillitsfullt og godt forhold mellom barnehagen og
de foresatte. Den daglige kontakten mellom foresatte og barnehage-
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personalet ved bringing og henting av barn gir mulighet for å
utveksle informasjon som er av stor betydning for alle parter.
Foreldremøtene brukes til presentasjon av det pedagogiske
arbeidet, samtaler om ulike temaer og barnegruppen, samt
praktiske opplysninger. Det blir gjort avtale om samtaler med
alle foresatte i løpet av året. Ut over dette er det mulighet for
flere samtaler dersom det er behov for det.
Hver vår og høst holdes det dugnad i barnehagen, der personalet, barn og foresatte gjør en felles innsats for barnehagen.
Foreldrene blir også invitert til å delta på noen årstidsfester og
avslutningsfester før jul og sommerferie.

Foreldreråd

(jfr.§4 i Lov om barnehager)
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene /de foresatte til alle barna i
barnehagen.

Foreldrerådet skal:

1. Fremme fellesinteressen til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehage miljø.
2. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg om saker
som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.
3. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og
vanlig flertallsvedtak gjelder.

Barnehagens samarbeidsutvalg

Består av 4 representanter. To valgt av foreldreråd og to valgt av kollegiet.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ mellom foreldrene og barnehagen.

Barnehagens styre
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Stiftelsen Steinerbarnehagen på Hedemarken er en idealistisk stiftelse som eier og driver barnehagen. Stiftelsen har som formål å drive
Steinerbarnehagen på Hedemarken. Denne skal drives i samsvar med

Rudolf Steiners pedagogiske retningslinjer og menneskesyn.
Barnehagens styrer er daglig leder og
opptrer på vegne av stiftelsens styre i det
daglige. Stiftelsens styre består av 6 medlemmer,
hvorav 2 medlemmer velges av- og fra barnehagens foreldre, 2 medlemmer velges av- og fra barnehagens ansatte, 1 styremedlem velges av Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken og 1 uavhengig
styremedlem velges av stiftelsens øvrige styre med tilslutning av minst
4 stemmer.

Valgkomité

Valgkomitéen består av to representanter fra foreldrene og to representanter fra personalet. Valgkomitéens oppgave er å finne egnede
kandidater til valg av representanter til styret og samarbeidsutvalget,
forberede kandidatene på oppgavene, og sørge for at valgene blir
gjennomført.

Forvaltningen

Forvaltningen ivaretar det fysiske miljøet i barnehagen. I forvaltningen
sitter det representanter fra de 4 avdelingene i barnehagen. Forvaltningen er i tillegg et rådgivende organ for styrer og styret.

Kollegialt samarbeid

Personalet i barnehagen har ukentlige møter som inneholder planlegging
og drøftelse av praktiske og pedagogiske spørsmål, - både avdelingsvise
møter og ped.ledermøter. I tillegg møtes hele personalet en ettermiddag
annenhver uke til utveksling av erfaringer og felles studier.

Samarbeid med stange kommune

Barnehagen samarbeider med Stange kommune både i forhold til opptak av barn og i forhold til utvikling, økonomi og ulike barnehagespørsmål generelt. Barnehagens styrer deltar månedlig på styrermøter i regi
av Virksomhet for Barnehager sammen med styrerne i de andre private
og kommunale barnehagene i Stange. Hele personalet får også tilbud
om å delta på ulike kurs i regi av Virksomhet for barnehager.
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Samarbeid med andre private barnehager.

Steinerbarnehagen er medlem av organisasjonen Private Barnehager i
Stange., som ble stiftet i mars 2009. Private barnehager i Stange (PBS) er et
organisatorisk nettverk som skal ivareta interessene til de private barnehagene i Stange kommune. Organisasjonens formål er å bidra til et kvalitetsmessig godt og innholdsrikt barnehagetilbud blant medlemmene.
Steinerbarnehagen er også medlem av PBL-A (Private barnehagers
landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen).

Samarbeid med andre steinerbarnehager i norge

Barnehagen er medlem av Forbundet Steinerbarnehagene i Norge,
som er godkjenningsinstans, faglig veilednings-, og samarbeidsorgan for Steinerbarnehagene i Norge. En gang i året arrangeres det et
landsomfattende barnehagestevne med pedagogiske forelesninger,
faglige workshops og samtaler omkring barnehagespørsmål. I tillegg
møtes Steinerbarnehagene i Brumunddal, Lillehammer, Lena, Gran og
Hedemarken til regionmøter 1–2 ganger i året.

Kontakt

Steinerbarnehagen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 42, 2312 Ottestad
Tlf: 62 58 89 05
hedemarken@steinerbarnehage.no
www.hedemarken.steinerbarnehage.no
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Alle barnehagene i Stange samarbeider nå i forhold til et prosjekt
vedr. «Dokumentasjon og vurdering». I den forbindelse er det opprettet
nettverksgrupper for ped.ledere og styrere, der pedagoger fra de ulike
barnehagene, både kommunale og private, møtes jevnlig. Barnehagen
samarbeider med Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk-		
Psykologisk Tjeneste. Dette samarbeidet skjer som oftest i forbindelse
med enkeltbarn. HIPPT er den sakkyndige instans i vurderingen av
behov for ekstra tiltak og støtte til enkelt barn.

