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Steinerbarnehagen på Hedemarken ligger ved  
siden av Steinerskolen på Hedemarken, i Ottestad i 
Stange Kommune, et par kilometer fra Hamar sen-
trum.  Skolen og barnehagen ligger inntil et eta-
blert boligområde i naturskjønne omgivelser ved 
Sandvika – omkranset av trær og bølgende åkre. 
I samarbeid med «Villbring landskap» har vi opp- 
arbeidet et spennende og variert uteområde rundt 
barnehagens tre 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, og det tredje sto ferdig like før jul 2018.

Barnehagen er godkjent for inntil 104 hele plasser 
fordelt på to småbarnsavdelinger (1-3 år) og tre 
3-5 årsavdelinger.

Steinerbarnehagen har en grunnbemanning på 20 
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. påske-
dag). I tillegg kommer 6 planleggingsdager. 
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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 bar-
net modnes og blir uavhengig av den voksnes rolle 
som pedagog/oppdrager.

I Steinerbarnehagen og skolen forsøker man å til-
rettelegge 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 sanseopplevel-
ser av alt det som skjer omkring barnet, og gjen-
nom å etterligne og gjenta det det opplever, lærer 
barnet. 

I steinerpedagogikken legger man vekt på betyd-
ningen av at det tankemessige, det emosjonelle 
og det handlingsmessige står i en sammenheng. 
Grunnlaget for læring og utvikling legges i viljes- 
handlinger. Disse knyttes til følelsesmessige erfa-
ringer, som igjen knyttes til intellektuell læring.     

Alle barnets sanser er helt åpne for inntrykk.  Bar-
net har ennå ikke skapt noen grense mellom seg 
selv og omverdenen.  Helt ubevisst og ukritisk 
tar barnet alle inntrykk opp i seg, og disse inn-
trykkene er i sterk grad med på å forme barnet.  
I barnehagen ønsker vi derfor å gi barnet verdi-
fulle sanseinntrykk; sanseopplevelser som vekker 
undring, glede og begeistring.  Vi prøver å unngå 
sanseinntrykk som virker sterkt formende og pre-

gende på barnet, men velger det som kan stimu-
lere 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 sanseopplev-
elser og en rytmisk og forutsigbar hverdag. Basis-
behovene 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, opp- 
dagelser og oppgaver inn i dagen, som even-
tyrstund og ringlek.

Rudolf Steiner ble født i 1861 ved den øster-
riksk/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 naturvitenskaplige og 
filosofiske verk, og holdt foredrag om alle 
mulige livsområder.  
Rudolf Steiner kalte de tanker han fremla om 
livets opprinnelse og utvikling for antropos-
ofi.  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, helse-
pedagogiske, kunstneriske, legevitenskape-
lige, medisinske, biodynamiske, astronomi-
ske, sosiale, biologiske og filosofiske område. 
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I Steinerbarnehagen legges det stor vekt på 
den voksnes rolle og arbeid. Det er helt av- 
gjørende at den voksne har evne til å skape en 
tilstedeværende, varm og kjærlig relasjon til 
hvert enkelt barn.  Et lite barn merker straks 
om den voksne har evnen til å dele fokus og 
oppmerksomhet. Gjennom et nærværende 
og lyttende vesen kan den voksne skape en 
trygg og kjærlig ramme for barnet. Det er all-
tid den voksne som er ansvarlig for relasjo-
nen, og for å skape en trygg tilknytning og et 
godt samspill. Barnehagen skal være et trygt 
sted der barna blir møtt og støttet i sine indi-
viduelle uttrykk.

Erfaringer fra tidlig i livet har betydning for senere 
psykisk helse. Barn har grunnleggende behov 
for menneskelig kontakt, spesielt kontakten som 
oppstår i nære og stabile relasjoner. Barns evne til 
å regulere egne følelser kan ikke utvikles i et tom-
rom eller i relasjon til hvem som helst. Emosjo- 
nell utvikling skjer i relasjon til nære og trygge  
voksne og danner det viktige grunnlaget for en sunn  
psykisk helse. Et lite barn er ikke i stand til å regul-
ere, trygge og roe seg selv fordi hjernen og nerve- 
systemet ikke er ferdig utviklet.

Kjærlighet er et helt grunnleggende element for 
at barnet skal ha det godt og utvikle seg. Neste-
kjærlighet er nedfelt i barnehageloven som en av 
grunnverdiene i den norske barnehagen. Ifølge 
FNs barnekonvensjon har alle barn rett til å opp-
leve kjærlighet. At de voksne bryr seg og er glade 

for å se hvert enkelt barn, er avgjørende for kvali- 
teten i barnehagen. Trygghet og følelsesmessig 
stabilitet gir også det beste utgangspunktet for å 
ta til seg læring.

Steinerpedagogikken bygger på at barn i barne- 
hagealder i stor grad lærer gjennom å være sam-
men med voksne som de har trygge og gode rela- 
sjoner til, voksne forbilder de kan speile seg i og  
derav intuitivt etterligner. Hva og hvordan medar-
beiderne utfører sitt arbeid i barnehagen har derfor 
stor betydning for og innvirkning på barns lærings- 
prosesser.

Steinerpedagogikken betoner handlinger fremfor 
verbale forklaringer. Dette betyr ikke at den voks-
nes språk ikke er viktig, men at det alltid følges 
opp av logiske handlinger og en væremåte som 
samsvarer med den kroppslige og følelsesmessige 
formidling. Formålet med det metodiske prinsip-
pet om forbilde og etterligning er en godt gjen-
nomtenkt og tidsmessig vel dosert tilrettelegging 
av muligheter. Som et av Steinerpedagogikkens 
grunnprinsipper er den frie etterligningen en 
avgjørende forutsetning for utvikling av en fri og  
sosialt innstilt personlighet senere i livet.

«Man oppdrar og veileder barnet ikke kun 
gjennom det man gjør, men også gjennom 
det man selv føler og det man selv tenker.»           

Rudolf Steiner
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Sansepleie dreier seg om medarbeidernes 
tilrettelegging, aktive handlinger og estetiske 
valg for å gi barna en rikest mulig sanseerfa-
ring i barnehagen. Sanselæren i steinerpeda-
gogikken beskriver de erfaringer mennesker 
gjør i omgivelsene, med andre mennesker og 
med vår egen kropp.

Rudolf Steiner utarbeidet en sanselære med flere 
sanser enn de vanlig fem og et sanseapparat som 
går ut over det rent fysiske målbare. Steinerped-
agogikken forholder seg til at barna trenger er-
faringer med alle sanser for en sunn og god ut-
vikling. Barnet mottar sanseinntrykk gjennom syn, 
hørsel, lukt, smak og berøring, men også gjennom 
samspill med andre mennesker, i lek, når det øver 
balanse, får erfaring med språk eller når det dan-
ner egne indre forestillinger i eventyrstunden.

Sanseerfaringer er inntrykk og erfaringer som 
oppstår ved utforsking av verden. Erfaring gjen-
nom egne sanser hjelper barna til å bli kjent med 
seg selv og sin egen kropp i forhold til verden 
og menneskene rundt seg. Medarbeidernes 
kunnskap og observasjoner av barna, samt bevisst- 
het om kvalitet og materialer er et viktig utgangs- 
punkt ved utforming av alt fra barnehagens fy-
siske omgivelser, dagsrytme, aktiviteter, måltider 
og ved valg av lekemateriell. Et tydelig uttrykk for 
dette er at nesten alt leketøy som finnes i stei-
nerbarnehagene er utformet i naturmaterialer 
hvor det er opp til barnets fantasi å bestemme 
endelig uttrykk eller funksjon. Rommenes utform-

ing, fargevalg og innredning og tilrettelegging av 
uteområdet er også viktige deler av sansepleien 
i en steinerbarnehage. Men fremfor alt får barna 
sterke sanseinntrykk via samspill med de voksne 
i helt vanlige hverdagssituasjoner. Det er derfor 
viktig å ta hensyn til dette i stelle- og påklednings-
situasjoner og i samtaler med barna. Sanseinn-
trykk oppstår og sanseerfaringer tilegnes hele 
tiden. Dette forutsetter konstant bevissthet og til-
stedeværelse fra medarbeiderne.

Tilrettelegging for kroppslig aktivitet er en svært 
viktig del av sansepleien i barnehagealder. Med- 
arbeiderne må legge til rette for at alle barn skal 
få mulighet for motorisk utfoldelse etter alder, 
modenhet og forutsetninger. Erfaringer med na-
turen er en viktig del av sansepleiens tilretteleg-
ging. Ved lek i naturen blir barna via sansene kjent 
med naturens skiftende vær og årstider. Dette gir 
mulighet for mange varierte sanseopplevelser; 
følelsen av varm sand mellom hendene, våt sand, 
kald snø, gjørme, tørre høstblader som knitrer 
når vi trår på dem, og duften av våt jord eller 
blomster. Berøring, rytmer, og bevegelse virker 
sammen med utviklingen av sosiale og kognitive 
ferdigheter. Dermed får opplevelser ute i naturen, 
leken og de kunstneriske aktivitetene en utvidet 
pedagogisk betydning. Læring med kroppen gir 
livsnære erfaringer og skaper et viktig grunnlag 
for at teoretisk og praktisk kunnskap skal kunne 
smelte sammen og stå i et balansert forhold.

Måltidene har en helt sentral rolle i sansepleien 
i steinerbarnehagen. Dette gjelder uavhengig av 
den enkelte barnehages mulighet til å dyrke eller 
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tilberede mat. Både dyrking, matlaging og mål- 
tider gir gode muligheter for varierte sanseopplev-
elser. Barna får ta del i alle prosesser fra frøet såes 
og poteten settes i jorda, til avlingen er klar for 
innhøsting. Forberedelse til måltid byr på mange 
meningsfulle aktiviteter; vasking, skrelling og kutt- 
ing av grønnsaker, elting og baking, røre i gryta, 
smake til med krydder, og til slutt dekke et vakkert 
bord for felles måltid. Når maten tilberedes og 
nytes i fellesskap, får barna også disse opplev-
elsene sammen, noe som kan styrke følelsen av 
tilhørighet og trygghet i gruppa. Også et matpa-
kkemåltid bør gjøres til en felles opplevelse med 

en samlende start og avslutning. En matpakke 
hjemmefra kan også for noen barn fungere som 
en følbar sammenheng mellom hjem og barne-
hage og bidra til økt forståelse for ulike vaner og 
kulturer.

Barna skal få undersøke, oppdage og forstå 
sammenhenger, utvide perspektiver og få ny 
innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og 
alle sanser i sine læringsprosesser.                                                  

(Rammeplan 2017)
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Barn er i større grad enn voksne avhengige av 
gjenkjennelige rytmer og rammer for å oppleve 
trygghet, siden små barn ikke har utviklet ab-
strakt forståelse og begreper om tid. Rytme og 
gjentakelse brukes helt bevisst som pedagogiske 
virkemidler for å skape forutsigbarhet og ro, og 
som grunnlag for å kunne skape gode vaner. Det 
bør være en god veksling mellom voksenstyrte 
og barneinitierte aktiviteter gjennom dagen. En 
gjenkjennelig rytme gir også en god ramme for im-
provisasjon og kreativitet gjennom muligheten til 
å bryte med faste mønster og forventninger.

I en steinerbarnehage erfarer barnet raskt at dags-
rytmen er ganske lik hver dag. Aktiviteter gjennom 
dagen og uka har samme faste rekkefølge som 
barnet kan orientere seg etter. Når barnet gjen- 
kjenner hva som kommer etter hverandre gjen-
nom dagen eller uka, er rytmen med på å skape 
en trygghet som gir grunnlag for å ta til seg kunn- 
skap og læring. Dermed kan barnets energi i større 

grad brukes i lek, sosiale og kreative prosesser.
Prinsippet om rytme preger også avgrensede ak-
tiviteter, som for eksempel i den voksenledete 
ringleken (nærmere beskrivelse i kapitlet om kul-
turformidling). I ringleken er det gjerne veksling 
mellom små og store bevegelser, rask og langsom 
rytme, lav og høy lyd. I barnas lek kan man også se 
variasjon mellom rolig og mer aktiv lek.

Overganger i løpet av dagen markeres med tyde-
lige signaler og ritualer; for eksempel kan det ring-
es i en bjelle, en voksen begynner å synge en fast 
sang, lys tennes og slukkes. Faste tider, rekkefølge 
og overgangsritualer skaper ro, sammenheng og 
forutsigbarhet for barn.

Variasjonen mellom dagene i uka kan handle om 
å ha en fast ukemeny eller ukentlige kunstneriske 
aktiviteter som hjelper barna til å orientere seg 
i ukas løp. Årets rytme kan synliggjøres og be- 
kreftes gjennom å bygge opp et årstidsbord hvor 

Rytme handler om vekslingen mellom to 
motsatte kvaliteter eller aktiviteter som 
gjentas i et mønster. Steinerpedagogik-
ken ser rytme som et bærende prinsipp i 
alle livsprosesser, og mennesket kan sees 
på som en rytmisk organisme som veksler 
mellom hvile/søvn og aktiv/våken tilstand. 
Pusten veksler mellom inn- og utånding i 
et rytmisk forløp. Kunnskap om naturen 
blir slik et pedagogisk virkemiddel i stein-
erbarnehagene.
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Barnets vilje er å forbinde seg uforbeholdent med 
verden. Viljen hos det lille barnet næres og ut-
vikles 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 virkelig-
gjøres 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 nye muligheter, det ønsker 
å lære nye ting. Denne kraften må ivaretas ved 
ikke å begrense barnet i utide. Det er i førskole- 
alderen 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 innlærings- 
evnen.

• For å mestre nye ting, trengs tid
• For å utvikle seg trengs god tid

 

elementer fra naturen hentes inn. Årets rytme 
markeres med fester knyttet til naturens gang og 
høytider. Årstidsfestene bygger både på tradisjon-
er og fornyelse. Elementer som gjentas år etter år 
skaper etter hvert forventninger og sanseopplevel-
ser som setter seg i kroppen og blir en del av bar-
nets danningsprosess.

Bruken av de rytmiske prinsipper som grunnlag for 
å skape trygghet og forutsigbarhet i barnehage-
livet, gir også rom for improvisasjon. At barna av 
og til opplever at den faste rammen avvikes for å 
gjøre noe helt annet, kan virke berikende på deres 
kreative evner og deres syn på muligheten for å 
bryte med vedtatte normer og regler.



12 – ÅRSPLAN STEINERBARNEHAGEN

Leken er for et barn den aller viktigste aktivi-
teten i barnehagen. Den er barnets egen are-
na for livslyst, fantasi, vennskap og relasjoner, 
samt språklig utvikling. Forskning bekrefter at 
lek tidlig i livet er viktig for å bygge kreative 
egenskaper og evne til samarbeid, også med 
forskjelligtenkende. I leken kan barna bear-
beide både kroppslige og følelsesmessige inn-
trykk fra barnehagen og ellers i livet.

I steinerbarnehagene legges det stor vekt på å gi 
rom for barnas frie initiativ og lek. Lek blir ofte 
beskrevet som lystbetont, frivillig og spontan. Lek 
er en del av livet for alle mennesker, men fremstår 
som en helt livsnødvendig del av barndommen. 
Leken har stor verdi i seg selv, blant annet med 
tanke på den begeistring og engasjement som 
skapes hos barnet. I leken finnes et unikt poten-
sial for lyst, humor og glede. Dette potensialet er 
selve drivkraften for utvikling, danning og læring.

Gjennom å skape gode muligheter for lek, utvikles 
relasjoner, vennskap og sosial kompetanse hos 
barn. Alle mennesker har behov for tilhørighet 
og vennskap, og det gir trygghet å ha en å være 
ekstra glad i, en å ha det gøy med, en å dele in-
teresser med eller en å fortape seg i leken med. 
Barnehagemedarbeiderne skal bidra til at leken 
blir positiv for alle involverte barn og at ingen blir 
utsatt for begynnende mobbeatferd, utestenging 
eller maktmisbruk. Mobbing og maktmisbruk kan 
også forårsakes av voksne, om de ikke er sin rolle 
og sitt ansvar bevisst.

I leken lærer barnet å håndtere motstand og kon- 
flikter, noe som krever tilstedeværende medar-
beidere som kan balansere mellom å holde seg i 
bakgrunnen og å gripe inn når det er nødvendig. 
Når medarbeiderne går inn i leken skal det skje 
på barnas premisser, som medspiller for å bistå 
barnet i å mestre ulike lekesituasjoner. For eksem-
pel kan et barn trenge hjelp til å tolke signaler fra 
andre barn, forstå hva som skjer og få oversikt i 
leken. Medarbeiderne kan også bistå barnet med 
å gi uttrykk for tanker, meninger, ønsker og inten- 
sjoner slik at det blir en aktiv deltaker i leken.  
Erfaringene kan bidra til at barnet styrker sin egen 
lekekompetanse.

Medarbeidernes arbeid og aktivitet (nærmere 
beskrevet i kapittelet om voksenrollen) gir in-
spirasjon til barnas lek. I mye av rolleleken som 
utspiller seg i barnehagen, kan en se at barna 
etterligner den voksnes hverdagslige gjøremål. 
Noen ganger kan situasjonene gjenspeiles direkte 
i leken, for eksempel gjennom at barna leker at 
de lager mat, steller barn, går på jobb, kjører 
buss eller tog. Andre ganger er det de voksnes 
bevegelsesmønster eller følelsesstemning som 
hermes, for eksempel hvordan de voksne gjesper 
og strekker kroppen når de er trøtte eller hvordan 
de endrer intensiteten i stemmen når de har det 
travelt.

I steinerbarnehagene legges det stor vekt på ut-
forming av gode lekemiljøer som inspirerer til lek 
med ulik grad av aktivitet og konsentrasjon. Inne 
kan det være små kroker med møbler, kjøkkenut-
styr, dukker med klær og senger. Det kan være 
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kroker for konstruksjonslek og figurer, dyr og 
kjøretøy. Leken som tilbys er i hovedsak utformet 
av naturmaterialer (tre og ulike tekstiler) og skal 
være av en slik art at barna kan bruke fantasien 
til å skape sin egen lek. Treklosser i ulike størrel- 
ser og fasonger, leketepper, tøydukker eller kurv-
er med utkledningsklær kan brukes til ulike leke- 
scenarier og åpner opp for varierte lekemuligheter.

Uteleken er ofte mer grovmotorisk enn inneleken. 
Mer preget av stor aktivitet, risiko og gjerne med 
høyere støynivå. Dette skaper variasjon og dyna-
mikk i barnas lekeerfaring. I møte med naturen og 
organiske omgivelser kan hvert enkelt barn finne 
egnede utfordringer. På denne måten kan barna 
oppleve glede, mestring og tillit til egen kropp. 
Forskning på barns lek i naturen er samstemt på 
at barn som får leke mye ute i naturen utvikler 
bedre koordinasjon, muskestyrke og balanse. De 
opplever også økt trivsel, bedre sosialt miljø og 
færre konflikter seg imellom. Den fysiske og psy-
kiske helsen hos barn styrkes gjennom lek og ak-
tivitet i naturen. Det er derfor helt sentralt å tilby 
alle barn tilgang til naturopplevelser.

Å få bearbeidet inntrykk og egne følelser gjen-
nom sin fantasi er viktig. Barn som mister denne 
muligheten kan få problemer med å kanalisere 
sine frustrasjoner og sitt sinne. Måten medar-
beiderne møter barna på i ulike leker og aktivi-
teter sier noe om hvilken verdi den aktuelle leken 
tillegges. Hvis for eksempel høylytt og voldsom 
lek alltid avledes til noe stillesittende, sendes det 
signaler om at rolig aktivitet verdsettes høyere og 
evnen til å sitte stille mer enn å springe. Medar-
beiderne bør derfor aktivt diskutere hvordan de 
observerer og verdsetter ulik type lek og hvordan 
de sammen kan tilrettelegge for et rikt lekemiljø i 
steinerbarnehagen.

Det som livets senere alvor krever og som        
livets senere alvor vever inn i arbeid; det blir
hos barnet virksomt som lek, men som lek
som først og fremst er fullt alvor for barnet.

Rudolf Steiner
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Danning forener barnets individuelle og so-
siale utvikling. I steinerpedagogisk sammen-
heng hvor man arbeider med barnets vilje, 
følelse og tanke i et balansert forhold, er alle 
disse områdene en viktig del av danningspro-
sessen. 

I barnehagealder er viljen sterkt forbundet 
med fysiske behov og velvære. I steinerbarne-
hagene legges det derfor vekt på å støtte bar-
nets viljeutvikling

Gjennom samspill med andre barn og voksne, 
gjennom de tre pedagogiske grunnprinsippene 
(voksenrollen, sansepleie og rytmer), og gjennom 
deltagelse i praktisk og kunstnerisk arbeid med 
hånd og kropp, utvikles viljen fra en urkraft til en 
mer moden handlingskompetanse. Denne dan-
ningsprosessen øker forståelsen og respekten for 
egne og andres behov og grenser.

Danning kan ikke skje uten samspill med omgiv-
elsene; det er i samspill og relasjoner med andre 
mennesker at vi formes som individer. I møte med 
medmennesker øves og utvikles barnets sosiale 
kompetanse og empati. Barnet får gjennom so-
sialt samspill med andre barn og voksne opplev-
elser og erfaringer med å delta i et fellesskap, ytre 
egne meninger og tilpasse seg gruppen. Barnet 
blir kjent med seg selv ved å kjenne på de kanskje 
motstridende følelsene som følger med å måtte 
gi slipp på noe for å dele, for at andre mennesker 
også skal få det de trenger og ha det bra. Dette er 

viktige erfaringer på veien til å bli medborger i et 
demokratisk og bærekraftig samfunn.

I steinerbarnehagen arbeider vi med dannings-
prosessen fremfor alt gjennom at barna hver dag 
får god tid til å fordype seg i lek sammen med 
andre barn, men også gjennom deltakelse i hver- 
dagslige gjøremål og kunstneriske aktiviteter 
ledet av de voksne. Gjennom deltakelse i hver- 
dagslivets rutiner utvikler barnet sin vilje og evne 
til utholdenhet. Barnets forventning, undring og 
opplevelse av takknemlighet øves for eksempel 
gjennom øyeblikk av stillhet, små ritualer og ten-
ning av lys, samt feiring av de ulike årstidsfestene.

Noen oppgaver i hverdagen er situasjons- og  
sesongbetont, og bærer ikke preg av rutine. For 
eksempel våronn i kjøkkenhagen eller hyttebyg-
ging på turplassen. Når de voksne tar initiativ til 
en ekstraordinær prosess, kommer barna ofte 
uoppfordret og vil være med, og arbeidet blir pre-
get av fellesskap og pågangsmot. Opplevelse av 
mestring stimulerer barnas arbeidsglede og skap-
ende vilje.

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg
prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 
bidra til å legge grunnlag for modig, selv- 
stendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap.

(Rammeplan 2017)
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Medvirkning – å virke med – vil si at barnet 
har påvirkning på sin egen barnehagehver- 
dag, både bevisst og ubevisst. Å medvirke be-
tyr ikke nødvendigvis å få velge eller bestem-
me selv. Å ta barns rett til medvirkning på alvor 
handler om å være åpen for og oppmerksom 
på deres ulike uttrykksformer, kroppslig og 
verbalt, og om å tilpasse hverdagen og ulike 
aktiviteter ut fra barnas behov, ønsker og in-
teresser.

Gjennom samtale og lyttende dialog legger barne-
hagemedarbeiderne til rette for at barnet blir sett 
og hørt og opplever seg som en betydningsfull 
person i fellesskapet. Denne dialogen krever en 
individuell tilnærming og forståelse fra den vok-
snes side, da barn i ulik alder ytrer seg på ulike 
måter. Steinerpedagogikkens intensjon om å ta 
vare på barnets individualitet kommer til uttrykk 
også i arbeidet med medvirkning.

Aktiv medvirkning: Store deler av dagen i en stein-
erbarnehage er viet leken. Selve målet med leken 
er at barnet skal medvirke; at det skal skape sin 
egen dag for på den måten å utvikle sin fantasi, 
kreativitet og sine sosiale evner. Barna skal også 
oppleve medvirkning i sin dag og sine omgivelser 
for eksempel ved mulighet for deltakelse i prak-
tiske gjøremål og husarbeid.

Ubevisst medvirkning: Det enkelte barns nærvær 
i gruppa er med å forme dagen og året gjennom 
medarbeidernes bevisste arbeid. Alle pedagogiske 
avgjørelser tas med bakgrunn både i enkeltbarn  
og gruppa som helhet. Pedagogiske aktiviteter 
som ringlek, eventyrfortelling og kunstneriske 
prosjekter skal planlegges og gjennomføres med 

utgangspunkt i den enkelte barnegruppen og 
deres behov. Voksne som til enhver tid viser at de 
ser barna og gir tilpasset tilbakemelding, bidrar 
til å støtte opplevelsen av innflytelse og med-
virkning.

Barnets mulighet til å uttrykke seg: Barna uttryk-
ker seg gjennom lek. Viktigheten av å observere 
barn i lek kan ikke overvurderes. Her gir barnet 
tydelig uttrykk for både trivsel og utvikling. Barna 
uttrykker seg også gjennom kunstnerisk og prak-
tisk arbeid. De voksne skal ha bevissthet rundt 
dette.  

For de minste barna er gråt, matlyst og søvn vari-
abler for å måle trivsel. Et lite barn skal ikke gråte 
alene eller måtte trøste seg selv. Gråt er et legitimt 
uttrykk og skal tolereres, men barnet skal trøstes 
og trygges. De verbalt sterkere barna kan selv ut-
trykke med ord hva de føler og opplever, men de 
voksne må likevel evne å se forbi ordene og lete 
opp hva barnet egentlig mener.

Barnets vurdering av barnehagen: Barn vurder-
er alle aspekter av sitt liv på en annen måte enn 
voksne. De uttrykker seg både verbalt og non-ver-
balt. Medarbeiderne skal kunne avlese barnets 
vurdering gjennom å observere barnets trivsel og 
utvikling på alle områder. Gruppa som helhet kan 
også gi vurdering som kan måles i hvordan opp- 
legget treffer gruppa. Barnas vurderinger kommer 
også til syne i samtaler med foreldrene.

Demokrati: Barnet skal føle at det er en del av 
et fellesskap i barnehagen. Medarbeiderne skal 
jobbe for at alle barn føler seg velkomne og be-
tydningsfulle og finner sin plass i gruppa. Det er 
medarbeidernes ansvar å ta barnas integritet og 
personlighet på alvor.
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Steinerbarnehagene legger stor vekt på kul-
turformidling gjennom aktiv bruk av sanger, 
regler og eventyr samt et stort spekter av 
håndverk og kunstneriske aktiviteter. Idéen 
er at en kunstnerisk formidling i vid forstand 
skal gjennomstrømme hele barnehage- 
dagen. Tanken om en kunstnerisk praksis 
og kunstnerisk holdning til arbeidet i barne-
hagen kommer til uttrykk i alle de tre grunn- 
prinsippene: Voksenrollen, sansepleie og ryt-
mer.

For barnehagebarn er en rik kunstnerisk formidling 
det viktigste element for å skape mening og sam-
menheng i den kunnskap og læring de tar til seg. 
Steinerpedagogikken vektlegger å knytte læringser-
faringer sammen med kroppslig og følelsesmessig 
bearbeiding som er helt nødvendig for å kunne ut-
vikle varig og meningsfull kunnskap.

Barnekultur er et vidt begrep som favner alt fra 
barns egne kulturuttrykk, sangleker og regelleker 
til felles kulturelle referanser fra litteraturen og 
populærkulturen. Humor, vitser og gåter er også 
en viktig del av barns egen kultur. For et par gen-
erasjoner siden lærte barn disse referansene av 
hverandre «ute i gata». I dag er majoriteten av 
norske barn i barnehagen daglig, og barnas hoved- 
arena for lek og barnekultur er flyttet fra gater 
og løkker og inn i barnehagene. Medarbeiderne i 
barnehagen har derfor et medansvar for å bringe 
barnekulturen videre til kommende generasjoner. 
På samme tid må også barns egen kulturskaping 

anerkjennes og stimuleres slik at barnekultur ikke 
blir et statisk begrep.

Årsplanen i en steinerbarnehage er bygget opp 
rundt årstidene og høytidene som hører til i vår 
kultur. I tillegg tas det inn tradisjoner fra andre 
steder i verden. Årstidsfestene kan beskrives som 
ryggraden i årsplanen. Hver fest består av en for-
beredelsestid, selve festen og bearbeidelsen i et-
terkant. Da er alle sanger, rim og regler satt sam-
men 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 til sin alder. Gjenkjennelse og 
variasjon over festens innhold skaper forventning 
og glede. Slik gir årets rytme gjenklang i menne-
skets indre. Arbeidet med årstidsfestene og høy-
tidene 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.

Ringleken, eller ringen, er en daglig samlingsstund 
som i hovedsak består av sanger og vers preget av 
årstidene, naturens forvandlinger og fester som 
forberedes.

Samlingen omtales som ringen etter den fysiske 
formen samlingen har. Det å stå eller sitte i en ring 
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er fellesskapsbyggende fordi alle kan se hveran-
dre og medarbeiderne kan ha øyenkontakt med 
alle barna underveis. Sanger og leker fra både den 
tradisjonelle barnekulturen, folkemusikkarven og 
steinerpedagogisk tradisjon læres inn i fellesskap 
i ringen. Et viktig element i den steinerpedago-
giske tradisjonen er den pentatone musikken med 
mange sanger laget spesielt for bruk i barnehagen. 
Vers og sanger følges av meningsfulle bevegelser 
som understøtter rytme og handling. Bevegelsene 
fungerer da som støtte for innlæring og forståelse 
for språk og innhold i tekstene. Ringen bør være 
rytmisk i sin oppbygging, det vil si at det veksles 
mellom små og store bevegelser og at utvidende, 
kaosskapende innhold følges av samlende inn-
hold. Barnegruppens behov og forutsetninger leg-
ges til grunn når ringen planlegges. Den samme 
ringen brukes jevnlig over en lengre tidsperiode. 
Ringen rammes ofte inn av en fast begynnelse og 
slutt, for på den måten å skape en gjenkjennende 
og rituell funksjon.

Den muntlige fortellertradisjonen står sentralt i 
steinerbarnehagene. Gjennom historier og folke- 
eventyr dannes felles referanserammer som gir 
unike muligheter for lek og samspill mellom barn. 
På småbarnsavdelingene kan historier fortelles 
ved naturlige samlingspunkter som måltider og 
én-til-én-situasjoner. Når barna blir større, intro-
duseres daglig eventyrstund som et tillegg til den 
spontane fortellingen i hverdagssituasjoner. I all 
hovedsak fortelels folkeeventyr i eventyrstunden. 
Dette er historier som er overlevert gjennom utal-
lige generasjoner med budskap om hvordan man 
kan klare seg i livet på ærlig vis i kampen mel-
lom det gode og det onde. Under utvelgelse av 
eventyr tar medarbeiderne utgangspunkt både i 
gruppen og enkeltbarna for å vurdere hva barna 
tåler og trenger av tematikk, oppbygging, spen-
ning og lengde. Ved at eventyret gjentas over en 
periode gis barna god anledning til å fordype seg i 
fortellingen og språket, og får dermed mulighet til 
å utvikle både fantasi og forestillingsevne.
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Barnehagemedarbeiderne har ansvar for å 
stimulere barnas utvikling og gi hvert enkelt 
barn omsorg, aksept og trygghet. Barn tilegn-
er seg hele tiden erfaringer gjennom opplev-
elser og sanseerfaringer. Læringen skjer uten 
at barnet nødvendigvis er bevisst på det eller 
har begreper om hva som er læring og hva 
som er lek. Prinsippet om fra hånd til hode 
gjelder alt arbeid i steiner-barnehagene. Det 
er ved å erfare med hele kroppen barnet se-
nere danner sin kognitive forståelse og kan 
oppleve sammenheng.

Rammeplan for barnehagen deler barnets 
erfaringsverden opp i sju fagområder:
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Kunst, kultur og kreativitet
• Natur, miljø og teknologi
• Antall, rom og form
• Etikk, religion og filosofi
• Nærmiljø og samfunn

I steinerbarnehagene ser man på fagområdene 
som helhetlige kompetanseområder. Områdene 
grenser inn til og overlapper hverandre og skal 
utgjøre en sammenhengende helhet for barna. 
På samme måte som steinerpedagogisk praksis i 
barnehagealder er mer opptatt av læring gjennom 
handling og undring enn ved absolutte faktasvar, 
kan man si at prosessen er viktigere enn produk-
tet. Det å være medskapende og i utvikling stimu- 
lerer det kreative potensialet og da kan gjerne 
sluttresultatet bli noe annet enn man hadde plan-
lagt. Denne uforutsigbare prosessen er verdifull i 

seg selv og spesielt i barnehagealder hvor undring 
og utforsking bør stå i fokus. Barnets undring 
ivaretas ved å overlate til barna å oppdage sam-
menhenger og sannheter. Gjennom prosess vil 
barna erfare hvordan ting og fenomener henger 
sammen, som opplevelsen av gul og blå maling 
som flyter sammen til en helt ny grønn farge. 
Medarbeiderne skal tilrettelegge for situasjoner 
som stimulerer barnas nysgjerrighet både i lek 
og i voksenstyrte aktiviteter som daglig arbeid og 
kunstneriske oppgaver. Når barna undrer seg og 
finner løsninger selv, kan forskertrang og lærelyst 
vekkes og gi utbytte resten av livet.

                                                                                                  
 

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

Språklæringen ivaretas metodisk ved at det leg-
ges stor vekt på fri lek, regler, sanger og ring- 
leker med bevegelser som stimulerer både grov- og 
finmotorikk. Barns språklæring har mange kilder. 
Herming av omgivelsens språk er sentral. Gjen- 
tagelsen 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 bev-
egelsene. 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.
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øves ved
• bevegelse
• iakttagelse
• opplevelse
• sanseerfaringer knyttet til egenbevegelse
• lek
• enkelt arbeid sammen med voksne.
• sanseerfaringer knyttet til matlaging
• medvirkning i matlaging og forberedelser til 

måltid

Også evnen til bevegelse er grunnleggende. Bar-
net møter først verden for alvor når det begynner 
å bevege seg; å gå, 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 sammen-
heng mellom å gripe og å begripe. Det synes å 
være en meningsfull rekkefølge og sammenheng 
mellom å gå, snakke og tenke. Grov- og finmo-
torikk 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. Barna øver også mot 
og selvfølelse gjennom fysisk mestring Gjennom 
erfaring med egen kropp, kan barnet oppleve sine 
egne begrensninger, men også oppleve å utvide 
sine grenser ved stadig å øve seg.

Måltidene er et av høydepunktene i løpet av da-
gen. 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 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 kombi-
nere sunn ernæring med gode sanseopplevelser 
og gode vaner. I barnehagen lager vi selv den mat-
en 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.

 
øves gjennom
• stimulerende lekemiljø
• leker og materialer som stimulerer fantasien
• fortellinger, eventyr og dukketeater
• sang, musikk og ringleker
• å gi barnet tid til å fordype seg i leken
• stimulere barnas nysgjerrighet og eksperimen-

tering
• at pedagogen er et tydelig forbilde i skapende 

aktivitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan 
legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 
skapende arbeid.

 
øves ved gjennomtenkt bruk av
• form
• farge
• lyd
• tone
• språk
• naturmaterialer
• oppleve og utforske naturen og naturens 

mangfold
• oppleve og utforske naturfenomener og  

fysiske lover

Barnet trenger trygghet for å forstå både den ytre 
verden og sin egen indre verden med dens fore- 
stillingsbilder.
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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 sam-
menhenger. På denne måten og sammen med 
egen oppdagerglede, opplever barnet etter hvert 
også de elementære naturlover.

 
 

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og 
skape strukturer, og hjelper barna til å forstå sam-
menhenger i naturen, samfunnet og universet. 
Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas 
undring, nysgjerrighet og motivasjon for pro- 
blemløsing. Fagområdet omfatter lekende og un-
dersøkende arbeid med sammenligning, sorter-
ing, plassering, orientering, visualisering, former, 
mønster, tall, telling og måling. Det handler også 
om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og 
søke løsninger.

Alle disse elementene som her er nevnt, hjelp-
er 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 erfaring- 
ene i seg selv gjennom leken. Barn former fritt 
sin egen lek og har rett til å få leke i overensstem-
melse med sin alder. Hver alder har sine lovmes-
sigheter og sine typer lek. Får utviklingen gå i takt 
med barnet, vil barnet som syvåring ta imot lær-
dom 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 opp-
dage, uten å bli belært på en ensidig intellektuell 
måte.

 
øves gjennom
• sannferdige forbilder
• regler
• ritualer

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

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. Eksem-
pler 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 mor-
alisere, eller ved å forberede og å feire årstids-
fester.

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

Å omgås hverandre må læres. Uten sosial kom-
petanse 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:

• 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 erfa-
ringer, ikke gjennom lange forklaringer.
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Steinerbarnehagene har ikke tradisjon for 
bruk av digitale verktøy ut fra tanken om at 
reelle sanseerfaringer er helt sentrale for 
barns utvikling de første årene. Det å sanse, 
oppleve og føle gjennom tredimensjonale 
inntrykk er helt grunnleggende prosesser for 
et barns videre læring og utvikling. Dette syn-
et på viktigheten av sanseerfaringer finner 
også bred støtte i dagens hjerneforskning.

Dersom digitale hjelpemidler brukes, vil barne-
hagen tilrettelegge for en generell holdning til  
disse som verktøy heller enn som underholdning. I 
et miljø- og bærekraftsperspektiv vil det også være 
riktig å vise måtehold i bruk av digitale verktøy 
og elektronikk i barnehagen hvis det finnes gode  
alternative læringsmåter.

Barnehagelovens § 2 fastslår at barnehagens inn-
hold skal utformes i nært samarbeid og forståelse 
med barnas hjem. Foreldrene har hovedansvaret 
for sine barn og deres oppdragelse. Det ansees 
dermed som viktig at foreldrene har et reellt valg 
når det kommer til pedagogikk og digital ekspon-
ering.

Foreldrene i Steinerbarnehagen på Hedemarken 
har tatt et bevisst valg for sine barn når de har valgt 
steinerbarnehagen og steinerpedagogikken. De 
ønsker at barna skal utforske, leke, lære og skape 
selv gjennom reelle sanseerfaringer i barnehagen, 
og ikke gjennom brukt av digitale verktøy.

I spesialpedagogisk arbeid kan digitale verk-
tøy være nødvendige og gode hjelpemidler som 
kan støtte barnets utvikling, kommunikasjon og 
mulighet for sosialt samspill.
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Årstidsfestenes innhold vil variere ut fra barnas alder og de ulike avdelingene. 
Dette vil komme klart fram i tillegg til årsplan.

Sommeren går mot slutten. Dag og natt blir igjen 
like lange som ved påsketiden. I sommermåned-
ene har planter og trær utviklet seg. På sensom-
meren plukker vi bær og frukt. Barna fryder seg 
over smak, duft og farge. Så går det mot kornhøst, 
og de store barna besøker en gård, der vi får høste 
av jordens rike gaver. Korn, poteter og grønnsak-
er bringes i hus og forvandles til et felles måltid. 
En helhetlig prosess fra jord til bord. Gjennom 
deltakelse i innhøstningen og bearbeidelsespros-
essene får barna et vell av sanseopplevelser. Takk- 
nemlighet og ydmykhet henger sammen med 
innhøstningens under, og er en grunnleggende 
stemning for denne festen.

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 (Lan-
ternefest, adventshagen).

Mikaelstiden er «inngangen» til mørketiden. Fra 
gammelt av har vi bildet av Mikaels kamp mot dra-
gen 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 kongs- 

datteren fra dragen, idet han som ridder dreper 
udyret med sin lanse.  Ridderens kamp på jor-
den 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. 

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.

Den 11. november, som er Mortensmess eller 
St. Martinsdagen, feires med en lanternefest på 
kvelden.

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 kap-
pen som han hadde gitt til tiggeren.  Kristus sa: 
«Se Martinus, selv om du ennå er en lærling, så 
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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 gjen-
nom et lys i mørket.  Vår andre forberedelse til 
julen feires som en lysfest i den mørke tiden.

Advent betyr; det som kommer.  Noe kommer oss 
i møte. For de små barna er adventstiden forvent-
ningens tid.  Det lille Jesusbarnets fødsel er noe 
små barn umiddelbart kan forbinde seg med. 

Adventstiden i barnehagen innledes med en stille 
og høytidsstemt fest for de store barna: advents- 
haven.  I tiden fram mot jul er barnehagen pyntet 
med julekrybbe på årstidsbordet og en advents- 
krans.  Ellers er adventstiden preget av aktiviteter 
som bl.a. lysdypping og bakst. Vi synger julesanger 
og får høre julelegender eller adventseventyr.

Julefesten er en gledesfest. Når naturen er på sitt 
mørkeste og kaldeste, kommer julen oss i møte 
med budskap om nestekjærlighet og hjertevarme.

På latin kalles denne dagen, den 6. januar for «epi-
fania», som betyr «tilsynekomst» «åpenbaring».  
Dette er den eldste av alle julens kristne festdager.  
I barnehagen er det fortellingen om de vise menn 
fra Østerland som legges til grunn for markerin-
gen.  Helligtrekongersdag avslutter juletiden.  
Deretter ryddes jula ut av barnehagen.

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 faste-
lavnssøndag.  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 be-
hov for jordisk føde.

Opprinnelig var askeonsdag den siste dagen 
før fasten begynte.  Men senere ble de tre siste 
dagene før askeonsdag markert som: fastelavns-
søndag, 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 hudstryk-
ning.  Fastelavn har ingen bestemt dato, den reg-
uleres etter påsken.

Under kristendommens første tid var påsken årets 
viktigste fest, og i den ortodokse kirke 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 oppstan-
delse.  

Slik som advent forbereder juletiden, slik utgjør 
fastens 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.  

Påsken faller alltid på den første søndag etter den 
første fullmåne etter vårjevndøgn.  Påskens bud- 
skap blir i barnehagen formidlet gjennom naturen 
som en naturens oppstandelsesfest etter vinter-
en, med glede, farger og nytt spirende liv. Vi for-
teller 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.
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Ordet pinse kommer fra det greske ordet «pente-
koste», som betyr «den femtiende dagen».  Pinse 
kommer femti dager etter 1. påskedag. Den kan 
tidligst falle på 10. mai og senest 13. juni.

Den kristne kirke regner pinsen som kirkens fød-
selsdag. Det er en fest til minne om da «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.

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, 
mat og drikke på blomsterdekket bord gjør denne 
siste dagen til en god og solfylt fest.
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Barnehageavdelingene har alle et lite bord som de 
voksne pynter slik at det hele tiden gjenspeiler en 
stemning av den årstiden man er i.

Når barnet har fødselsdag er det for en dag midt-
punktet 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 fød-
selsdagsbarnet og handler om barnet; fra det 
oppe i himmelen sammen med skytsengelen sin 
titter ned på jorda, får se alle menneskene og bar-
na 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 eventyret, 
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.

I barnehagelovens § 1 Formål, står det at: Barne-
hagen 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 tilrette- 
lagt for at barna skal kunne delta uavhengig av 
kjønn. Barna er med på matlaging, rengjøring, 
snekring, vedsaging, hagearbeid og ulike formings- 
aktiviteter, og gutter og jenter leker og arbeider 
sammen med den største selvfølge.

Måltidene er et av høydepunktene i løpet av da-
gen. 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. Barnehagebarn tilbring-
er 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 sanseopp- 
levelser og gode vaner. I barnehagen lager vi selv 
den maten vi spiser til daglig, og forberedelsene 
foregår i rommet der barna er. Det er gjennomskue-
lig for barna og de kjenner duftene omkring seg. 
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Søvn er en tilstand av sterkt nedsatt bevissthet 
og reaksjonsevne. Under søvnen bearbeides opp- 
levelsene fra dagen, og kroppen regenereres. Søv-
nen hjelper kroppen til å mobilisere immunfor- 
svaret 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.

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 tem-
peratur 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. 
***

 

Ved sykdom eller annet fravær, gi beskjed til barne-
hagen snarest.  Dersom barnet ikke er friskt nok 
til å være ute, skal det holdes hjemme.  Ved kro-
nisk eller langvarig sykdom kan barnet hentes før 
utetiden.  Snakk med medarbeiderne.  Ved smitt- 
somme 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 tele-
fonnumrene til hjem/arbeidsplass som er opp- 
gitt i søknadene.  Det er viktig å informere oss der-
som telefonnumrene endres.    
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Den første overgangen fra hjem til barnehage 
markerer et stort skille i et barns liv. Denne til-
venningen skal være så trygg som mulig for både 
barn og foreldre. De individuelle behovene 
hos barnet og familien står sentralt i barne-
hagetilvenningen. Dialog, tid og tålmodig- 
het er avgjørende elementer for å skape en 
god og trygg overgang. Dette krever fleksibi-
litet både fra barnehagen og foreldrenes side.

På samme måte som barnehagestarten er barnets 
første erfaring med en arena utenom hjemmet 
og foreldrene, er barnehagemedarbeiderne i de 
fleste tilfeller barnas første faste tillitspersoner 
utenfor hjemmesfæren. I barnehagen møter bar-
na et fellesskap utenfor familien og får erfaringer 
og opplevelser knyttet til dette fellesskapet.

Ved avdelingsbytter i barnehagen skal det legges 
vekt på samarbeid mellom avdelingene så barnet 
får en tryggest mulig overgang. Overlevering av 
viktig informasjon i forbindelse med overflytting 
og at barnet får besøke sin nye avdeling i en peri-
ode før oppstart kan bidra til at barn, foreldre og 
medarbeidere opplever større trygghet. Det må 
anerkjennes at også et bytte fra småbarn til stor-
barnsavdeling er en overgang hvor enkelte barn 
trenger ekstra omsorg i møte med en ny barne-
gruppe og nye omsorgspersoner.

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og sko-
len legge til rette for at barna kan få en trygg og 
god overgang fra barnehage til skole og eventu-
elt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør 
utveksle kunnskap og informasjon som utgangs- 

punkt for samarbeid om tilbudet til de eldste bar-
na i barnehagen, deres overgang til og oppstart i 
skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldre- 
ne for å dele opplysninger om enkeltbarn med 
skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til 
å begynne på skolen og oppleve at det er en sam-
menheng mellom barnehagen og skolen. Barne-
hagen skal legge til rette for at de eldste barna har 
med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 
som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon 
for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til 
at barna kan avslutte barnehagetiden på en god 
måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på 
egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som 
skjer i skolen og skolefritidsordningen.

Leken og den forutsigbare dagsrytmen står fort-
satt sentralt det siste året i barnehagen, men gjen-
nom egne aktiviteter og oppgaver kan de eldste 
gis utfordringer som kan skape opplevelser av 
ny mestring. Utfordringene må tilpasses barnets 
modenhetsnivå slik at barnets selvfølelse styrk-
es. Også de eldste barnehagebarna skal oppleve 
barnehagelivets egenverdi uten for mye fokus på 
skoleforberedelse da dette er en oppgave som i 
steinerskolen er lagt til de ulike 1. klassetilbud.

Barnet i 5 - 6 årsalderen er i en overgangsfase fra 
å ville til å skulle. Det er en stor og viktig omvelt-
ning i både barnets og foreldrenes liv. Barnehagen 
og skolene 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



34 – ÅRSPLAN STEINERBARNEHAGEN



 ÅRSPLAN STEINERBARNEHAGEN – 35

Barnehagen driver kontinuerlig med vurderings- 
arbeid. Vi vurderer barnas trygghet og trivsel, 
samarbeid med foreldre, forholdet barn/voksne, 
mål, holdninger, barnehagens innhold og vårt 
eget pedagogiske arbeid. Vi arbeider med å be- 
visstgjøre oss selv på det vi gjør, vurdere kvalitet-
en og vurdere om vi gjør det vi sier at vi skal gjøre.

Det pedagogiske arbeidet og hverdagen i barne-
hagen vurderes regelmessig i avdelingsmøter på 
den enkelte avdeling, og i ukentlige ped.leder-
møter. Ulike planer og spørsmål som omhandler 
barnas hverdag blir også tatt opp og drøftet i Sam- 
arbeidsutvalget, der det sitter representanter for 
både foreldre og medarbeidere.

Planleggingsdagene brukes bl.a. til evaluering og 
vurdering av mål og planer. Det sendes jevnlig ut 
brev til foreldrene om det som skjer og om hver- 
dagen på avdelingen.

Barnas hverdag og opplevelser er også tema i 
daglige samtaler med foreldrene, i foreldresam- 
taler og foreldremøter.

Annet hvert år gjennomføres brukerundersøkel- 
ser i barnehagen. Tilbakemeldingene fra foreldre- 
ne tas i etterkant opp til drøfting og vurdering, 
både i personalgruppen, i foreldresamtaler og 
foreldremøter.
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Vi ønsker å skape et tillitsfullt og godt forhold  
mellom barnehagen og de foresatte.  Den daglige 
kontakten mellom foresatte og barnehageperso- 
nalet ved bringing og henting av barn gir mulighet 
for å utveksle informasjon som er av stor betyd-
ning 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 fore-
satte 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 in-
vitert til å delta på noen årstidsfester og avslut-
ningsfester før jul og sommerferie.

 
(jfr.§4 i Lov om barnehager) 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal 
hver barnehage ha et foreldreråd og et samar-
beidsutvalg.

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 barne-
hagemiljø.

2. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til  
å uttale seg om saker som er viktige for for- 
eldrenes forhold til barnehagen.

3. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en 
stemme for hvert barn, og vanlig flertallsved-
tak gjelder.

 

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.

 
Stiftelsen Steinerbarnehagen på Hedemarken er 
en idealistisk stiftelse som eier og driver barne-
hagen. Stiftelsen har som formål å drive Steiner-
barnehagen på Hedemarken. Denne skal drives 
i samsvar med Rudolf Steiners pedagogiske ret-
ningslinjer 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 medlem-
mer velges av- og fra barnehagens foreldre, 2 med-
lemmer 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.

Valgkomitéen består av to representanter fra 
foreldrene og to representanter fra personalet. 
Valgkomitéens oppgave er å finne egnede kandi-
dater til valg av representanter til styret og sam- 
arbeidsutvalget, forberede kandidatene på opp- 
gavene, og sørge for at valgene blir gjennomført.
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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 ut-
veksling av erfaringer, felles studier og øvelser.

  

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 kom-
munale barnehagene i Stange.  Hele personalet 
får også tilbud om å delta på ulike kurs i regi av 
Virksomhet for barnehager. 

Barnehagen samarbeider med Pedagogisk-Psyko- 
logisk Tjeneste.  Dette samarbeidet skjer som  
oftest i forbindelse med enkeltbarn.  PPT er den 
sakkyndige instans i vurderingen av behov for ek-
stra tiltak og støtte til enkeltbarn.

Barnehagen samarbeider også med Stangehjelpa.
Stangehjelpa er et lavterskeltilbud i forhold til 
barn og familier som har ulike utfordringer.

  

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 inter-
essene til de private barnehagene i Stange kom-
mune. Organisasjonens formål er å bidra til et 
kvalitetsmessig godt og innholdsrikt barnehage- 
tilbud blant medlemmene.

Steinerbarnehagen er også medlem av PBL,  
(Private barnehagers landsforbund).

  

Barnehagen er medlem av Forbundet Steiner-
barnehagene i Norge, som er godkjenningsin-
stans, faglig veilednings-, og samarbeidsorgan for 
Steinerbarnehagene i Norge.  En gang annethvert 
år arrangeres det et landsomfattende barnehage- 
stevne med pedagogiske forelesninger, faglige 
workshops og samtaler omkring barnehage- 
spørsmål.  Annethvert år arrangeres det regionale 
barnehagestevner.

I tillegg møtes Steinerbarnehagene i Brumunddal, 
Lillehammer, Gjøvik, Eidsvoll og Hedemarken til 
regionmøter 1 – 2 ganger i året.
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Stange kommunes visjon er:
Sammen om vekst og utvikling

Verdigrunnlag:
ÅPENHET – TRYGGHET – MANGFOLD
Møt utfordringene med engasjement

«Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet 
– og ha muligheter for vekst og utvikling – i arbeid og fritid». 

«Barn og unge skal sikres gode og trygge  
oppvekstvilkår».   
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