
 

1 

 

 
 

Å r s p l a n 
(revidert mars 2020) 

 

  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https://fineartamerica.com/featured/abstract-watercolor-wash-and-splash-hot-red-yellow-irina-sztukowski.html&psig=AOvVaw1nZ1TfHTIMZRBaqxpiYQ1j&ust=1583839007298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjB_6iijegCFQAAAAAdAAAAABAi


 

2 

 

Innhold 

Sommerfuglen steinerbarnehage        3 

Årshjul            5 

Dagsrytme for småbarnsgruppene        6 

Dagsrytme for storebarnsgruppene        7 

Daglige aktiviteter:          8 
  
 Frilek            8 
 Matlaging og måltid          9 
 Ringen          10 
 Søvn og hvile         10 
 Eventyr          10 

Ukerytmen småbarn         11 

Ukerytmen store barn         11 

Ukentlige aktiviteter:         12 

 Tegning          12 
 Maling          12 
 Modellering          12 
 Rengjøring          12 
 Tur           13 
 Eurytmi          14 

Årsrytme:           15 

 August/September/Høsttakkefesten      15 
 September/Oktober/Mikaelsfesten      16 
 Oktober/November/Lanternefesten      17 
 Desember/Adventshagen/Jul       18 
 Januar/Februar/Karneval        19 
 Mars/April/Påsken         20 
 Mai/Juni/Pinsen         21 
 Juni/Sommerfesten         22 

Digital praksis          23 

Barns medvirkning         23 

Overganger           23 

Foreldrenes rolle          24 

Litteraturhenvisning         25 



 

3 

 

Sommerfuglen Steinerbarnehage 

 
Sommerfuglen Steinerbarnehage AS åpnet i januar 2007. Da sto bygget ferdig på 
Havstein etter flere år med planlegging og bygging. Intensjonen til initiativtagerne 
(Isolde Hofstad, Sylvia Hådi og Aurelia Udo de Haes) var å bygge en barnehage på 
Byåsen som drives etter steinerpedagogiske prinsipper. Med sitt formspråk, farger og 
lune atmosfære, støtter bygningen og uteområdet i sin helhet opp om pedagogikken 
vår. 
 
Målsettingen er nedfelt i grunnsteinsverset vårt: 
 
Måtte her råde det 
som åndslys  
i kjærlighet 
ut fra hjertets sikkerhet 
og ut fra sjelens fasthet kan gi det voksende menneske. 
 
Dette bygget skal være et trygt sted 
der små og store mennesker 
kan møtes og vokse 
i tillitt til det gode i verden 
i glede over det vakre i verden 
og i stadig søken etter det sanne i verden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinerpedagogikken anerkjenner at mennesket har en åndelig dimensjon, at hvert 
menneske er unikt. Intensjonen er å verne om barnets individualitet, slik at det kan bli 
den beste utgaven av seg selv, uavhengig av samfunnets skiftende behov. Barna er 
uforbeholden åpen for verden som omgir dem. Vi legger til rette for gode opplevelser 
i barnehagen, som vil kunne gi grobunn for menneskelige sjelekvaliteter som for 
eksempel undring, omsorg, tillit, mot og takknemlighet.  
 
I barnehagealderen vektlegges den fysisk-motoriske utviklingen i samspill med det 
følelsesmessige (sosiale) og det kognitive. Vi prioriterer å gjøre meningsfulle 
handlinger sammen med barna, i takt med årstidene. Slik får barna opplevelser og 
konkrete handlinger knyttet til nye begrep og erfaringer.  
 
Vi ser på fagområdene som helhetlige kompetanseområder som overlapper 
hverandre i en sammenhengende hverdag.  
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Steinerpedagogikken i barnehagen tar utgangspunkt i tre grunnprinsipper: 
 
 
-Forbilde og etterligning som utgangspunkt for voksenrollen  

 
Vi voksne tilstreber en tilstedeværende og omsorgsfull 
relasjon til barna og vi er bevisst vår rolle som forbilde. 
Gjennomskuebare prosesser og meningsfulle gjøremål 
gir inspirasjon til etterligning og lek (se f.eks matlaging 
side 9). Barna hjelper oss på sine egne premisser, 
prøver nye ferdigheter og går fra aktiviteten for å leke når 
de vil. 
 
Vi voksne har ukentlige medarbeidermøter (utenom 
åpningstid for å være mest mulig tilstede med barna) 
hvor vi prioriterer å fordype oss i steinerpedagogikken i 
relasjon til dagens samfunn for å utvikle oss kontinuerlig.  
 

 
 
 
-Sansepleie som grunnlag for barnets helhetlige utvikling 
 
Alt vi omgir barna med, er med på å prege barnet og barndommens opplevelser. 
Arkitektonisk utforming, fargevalg og belysning støtter bevisst opp under vår 
pedagogikk. Leketøy i naturmaterialer, «levende» sang og musikk og muntlig 
fortellerstoff er med på å gi barna gode og autentiske sanseopplevelser (se aktiviteter 
side 8 og 12). Vi bruker naturlige, organiske formingsmaterialer, såper og 
rengjøringsmidler som både lukter godt og som ikke er skadelige for miljøet. Det 
legges også vekt på at barna trenger tid og ro til å fordøye og bearbeide opplevelser 
gjennom for eksempel frilek og hvile. Særlig i småbarnsgruppene er det en 
pedagogisk bevissthet om å skjerme barna mot for mange og voldsomme 
sanseinntrykk.  
 
Gjennom turer og lek i skogen og et variert uteområdet med blomster, trær, 
bærbusker og kjøkkenhage, styrker vi tilknytningen til naturen. Følelsen av å være en 
del av noe som er større enn seg selv og nærhet til naturen, kan bidra til bærekraftig 
tenkning når barna blir større. 
 
-Rytmer som grunnlag for trygghet, forutsigbarhet og improvisasjon 
 
Rytme og gjentagelse brukes for å skape trygghet, ro og forutsigbarhet. Dagsrytmen 
(se side 6 og 7), ukerytmen (se side 11) og årsrytmen (se side 15) er bærende 
elementer i barnehagedagen. Naturens egen rytme gjennom årstidene og feiring av 
høytidene er grunnlaget for vår årsplan. Sanger, vers, aktiviteter og formingsprosjekt 
gjentar seg år etter år og skaper forventningsglede og trygghet. Opplevelsene og 
erfaringene vil alltid være individuelle og nye, fordi barna har et nytt ståsted enn året 
før. I tryggheten av en fast rytme, skal det likevel være rom for variasjon og spontane 
innfall fra både voksne og barn. 
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Oversikt over festene og aktiviteter gjennom dagen, uken og året kan vi illustrere i 
følgende årshjul: 
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Dagsrytme for småbarnsgruppene 

 
Vi legger vekt på å gjøre overgangen fra hjem til barnehage så myk og god som 
mulig, for den forandringen i seg selv er veldig stor for de små. Derfor gir vi rom for 
individuelle vaner i det store fellesskapet. 
 
Kl. 07.30          Barnehagen åpner 
 
Kl. 07.30 - 08.30   Frokostservering 
 
Kl. 09.00 – 09.30   Bleieskift/pottesitting, påkledning og gå ut 
 
Kl. 09.00 – 10.45   Frilek ute eller inne 
 
Kl. 10.45    Vi går inn, håndvask, sanger og formiddagsmat. 
 
 
Kl. 11.30 – 12.00   Bleieskift/pottesitting og legging.  
 
                                        Soving, hviling 
 
Kl. 13.30 – 14.00   Frukt/smoothie   
 
Kl. 14.00 – 16.30  Frilek ute eller inne                      
 
Kl. 16.30    Barnehagen stenger. 
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Dagsrytme for storebarnsgruppene 

 
         
 

Kl. 07.30:  Barnehagen åpner. 

Kl. 07.45-08.30: Frokostservering og frilek  
 

Kl. 09.15: Vi samler oss til «ringen» 

Kl. 09.30: Frilek og dagens aktivitet (modellering, tegning, maling, rengjøring  
eller matlaging).  
 

Kl.10.30: 
 
Kl.11.00 
 
Kl.11.15 

Mellommåltid (grønnsaker, frukt, nøtter) 
 
Opprydding  
 
Hvilestund 
 

Kl.11.45: Eventyr 

Kl.12.00: Håndvask - Formiddagsmat 

 
Kl.12.30: 

 
Toalettbesøk og påkledning til å gå ut.  
Frilek ute resten av dagen.  

 
Kl.14.30: 

 
Mellommåltid (frukt og knekkebrød) serveres ute eller inne. 

Kl.16.30: Barnehagen stenger 
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Daglige aktiviteter  

Frileken  

 
Selve hjertet i barnehagedagens liv er frileken. Det er der barna får anledning til å 
prøve ut sine ideer og gjøre egne erfaringer. Det kan være noe de har opplevd, noe 
som har gjort inntrykk, eller noe de har sett, som blir bearbeidet i leken. Leken har en 
egenverdi. Barna skal få være fullt og helt opptatt i sin lek, uten at vi voksne setter 
mål og utbytteverdi av den. Mestringsfølelse, kreativitet og fantasi får næring og utløp 
i frileken. Alt er mulig i lekens verden. Den er barnas viktigste læringsarena.Den 
voksnes oppgave blir å legge forholdene til rette slik at leken kan oppstå. Barna må 
føle seg trygge og de må ha ro for å komme i gang. Dessuten må de finne et sted 
hvor de får lyst til å leke. Vi voksne kan skape en god atmosfære ved selv å gå i gang 
med dagens gjøremål med glede.  
 
De yngste barna vil ofte gjøre det samme som de voksne og kommer for å hjelpe til 
før de vil leke. Mens de større barna har som regel mange planer for leken og går rett 
i gang med den. Forhandlinger og samtaler i forkant og underveis, beriker leken og 
gir øvelse i det sosiale liv og språkforståelse. I leken kan barna oppleve tilhørighet og 
vennskap også lenge før de har et felles verbalt språk. Noen ganger blir uenighetene 
for store til at barna selv klarer å ordne opp, og da må den voksne gripe inn for å 
hjelpe og veilede. Den voksnes årvåkenhet og tilstedeværelse er til enhver tid 
påkrevd, også for å forebygge, stoppe og følge opp utestenging, krenkelser og andre 
uheldige samspillsmønstre. Men ellers bør barna få mye ro og tid til å leke så 
selvstendig som mulig, uten å bli forstyrret eller overstyrt av oss voksne. Hvis vi blir 
invitert med i leken, eller den går i stå, går vi inn i deres verden og blir en del av 
leken.  

 
Før hvilestund i storebarnsgruppene, er det ryddetid. 
Barn og voksne rydder i felleskap alle leker og alt 
utstyr tilbake på plassen sin. Alt har sin plass, 
dukkene blir lagt i sengene sine, klossene i 
klossekurven, leketepper brettes sammen, slik at 
man neste gang finner det man trenger og at det 
innbyr til ny lek.  
 
Leken ute er, i tillegg til alt det nevnte, viktig for 
grovmotorikken og den fysiske utholdenheten. Å 
kjenne på skiftende værforhold og de ulike årstidene 
er med på å prege leken og bidrar til naturnærhet og 
forståelse. Sandkasseleken får nye dimensjoner med 
regnvær. Haugen med høstblad inspirerer til en 
annen lek enn haugen med snø og om våren blir det 
lettere og lettere å bevege seg fritt og fort, jo mindre 
plagg barna har på seg (se tur side 13). 
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Matlaging og måltid 

 
Hver dag kan barna ta del i matlagingsprosesser. Det bakes brød i hver gruppe og vi 
lager varm vegetarisk mat flere ganger i uka. Grønnsaker skjæres eller raspes til 
suppe, pizza eller gryteretter. Tålmodigheten blir utfordret når man må vente på at 
rundstykkene eller bollene blir ferdige i ovnen og sanseopplevelsene er mange med 
ulike smaker og lukter.   
 
På høsten males det korn på steinkvern og det kokes syltetøy og saft (se 
høsttakkefesten side 15). Det bakes «svaneboller» til bursdager og kremen piskes 
med hjulvisp. Vi voksne har et mål med arbeidet; maten skal være ferdig til vi skal 
spise, mens barna kan hjelpe til på sine egne premisser, så lenge de har lyst.  
Vi er sertifisert med Debio sitt gullmerke, som vil si at over 90% av det vi serverer er 
økologiske matvarer. Alt matavfall blir varmkompostert og kompostjorden bruker vi i 
grønnsakhagen. 
 
Ved måltidet, samles både voksne og barn seg rundt bordet, et stearinlys tennes, 
bordverset synges og så koser vi oss rundt bordet med god mat og hyggelige 
samtaler. Vi etterstreber en rolig og koselig stemning. Selvstendigheten og øye-hånd 
koordinasjonen øves når barna begynner å spise og drikke selv og senere smører og 
skjærer uten hjelp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Ringen 

 
Vår daglige samling om morgenen i storebarnsgruppene, kaller vi for "ringen". 
Ringen er vårt daglige, faste møtepunkt som styrker fellesskapet. Den er en arena 
hvor både motorikk, språk og konsentrasjon utvikles i en gledesfull og sosial 
sammenheng. Kvalitetene til de ulike årstidene kommer til uttrykk både gjennom den 
indre og ytre stemningen. Vi sier morgenverset, synger en morgensang og fortsetter 
med sanger, danser, leker, vers, regler og små fortellinger som er aktuelle for 
årstiden, eller for den festen vi forbereder oss til. Det samme innhold gjentas hver 
dag i en til tre uker, slik at barna lærer tekstene og melodiene etterhvert. Å være 
samlet i en ring, gir de voksne en mulighet til å se det enkelte barn, både som et unikt 
individ, men særlig som en del av gruppa og dens dynamikk. Barna selv kan også 
oppleve en tilhørighetsfølelse i ringen, fellesskapets trygghet gir rom for det enkelte 
individ. 
 
I småbarnsgruppene følger sang, dans og vers hverdagen på en annen måte. Når vi 
samles rundt bordet til mat og noen ganger i en ring på gulvet, synger vi sanger, har 
vers og fingerleker. Vi har et litt mindre repertoar som gjentar seg over enda lengre 
tid. Ellers synges det mye gjennom hele dagen, når det bakes, lekes og trøstes.  
 

 
Søvn og hvile  
 
Vi legger vekt på at barna får tid til ro, stillhet og hvile i løpet av barnehagedagen. 
Søvn og hvile er viktige faktorer for barns utvikling, læring og trivsel. I 
småbarnsgruppene, sover de fleste ute i vognene sine, i vognboden som grenser til 
kjøkkenet. I storebarnsgruppene har vi en hvilestund, hvor barna slapper av på hvert 
sitt saueskinn og med hver sin pute mens en voksen spiller rolig på en lyre eller 
synger bånsuller. I en hverdag som er preget av mye aktivitet, bevegelse og inntrykk, 
er det viktig å kunne finne roen, tåle stillhet og komme til seg selv. Alle hviler og noen 
sovner og etterpå er alle klare for resten av dagen.  

 
Eventyr 

 
Vi har et eget eventyrrom i storebarnsgruppene som vi bare bruker til eventyrstund. 
Der skaper vi gjennom ritualer en stille, lydhør og nesten andektig stemning hvor 
folkeeventyr eller fortellinger formidles av en voksen uten hjelp av verken bok eller 
bilder. Barna får herved mulighet til å være aktive selv, for å lage sine egne indre 
bilder. Folkeeventyrene er full av bilder som formidler sjelsstemninger og barna får 
mulighet til å kjenne seg igjen i ulike følelser, både sinne og redsel, glede og mot. Til 
fordypning og gjenkjennelse fortelles det samme eventyret flere dager etter 
hverandre, uten forklarende tolkninger. Eventyret kan også presenteres som 
bordspill, dokkespill, eller ved en enkel dramatisering sammen med barna. På denne 
måten blir bildene bevegelige og foranderlige og barna kan finne inspirasjon til sin 
egen lek. 
                                             
I småbarnsgruppene fortelles det historier og små regleeventyr rundt matbordet. 
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Ukerytmen og meny småbarn 

 

Mandag  -  matlaging - varm mat 
Tirsdag  -  brødbaking - osteboller 
Onsdag  -  turdag - brødskiver 
Torsdag  -  matlaging - varm mat 
Fredag  -  vasking - ostesmørbrød 

Ukerytmen og meny store barn 

 
Mandag   -  turdag - brødskiver 
Tirsdag   -  maling - grøt 
Onsdag   -  bivoks/modellering og brødbaking - rundstykker 
Torsdag  -  matlaging - varm grønsaksmat som suppe, pai, grateng, pizza  
Fredag  -  vaskedag - ostesmørbrød 
 
 
Disse aktivitetene faller i tiden fra ankomst på morgenen til formiddagsmat 
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                  Ukentlige voksenstyrte aktiviteter 

 
Tegning 
 
Gjennom tegning gir barna umiddelbart uttrykk for sin selvoppfattelse. Kraftfullt eller 
forsiktig streker de opp hvordan de oppfatter seg selv i sammenhengen, eller 
hvordan de opplever omverdenen. Tegneark og fargestifter er ofte tilgjengelige i 
storebarnsgruppene, men for å stimulere alle barna til å uttrykke seg på denne 
måten, legger vi spesielt til rette for tegning en gang i uken. Fargestiftene vi bruker er 
giftfrie «Stockmar» bivoksfarger. 
 

Maling  
 
I storebarnsgruppene maler vi med akvarellfarger 
på store A 3 - ark. Arkene fuktes og legges på en 
maleplate. Barna får store pensler og kan oppleve 
fargestrømmene i store bevegelser, og de kan 
forbinde seg følelsesmessig med fargene. 
Utgangspunktet er de tre primærfargene, gul, rød 
og blå. Vi setter frem enten en, to eller tre farger. 
Ut fra disse oppstår stadig nye fargenyanser og 
underlige former på arket.  
Vi kan inspirere barna med en liten historie eller et 
vers, og etterpå overlater vi dem i en stille, noen ganger nesten meditativ ro hvor 
fargeopplevelsene står sentrale. Det er prosessen og ikke resultatet som er målet. 

 

Modellering   

Vi bruker for det meste farget bivoks. Der kan vi oppleve både den gode 
honninglukten og hvordan materialets elastisitet forandrer seg gjennom våre varme 
henders arbeid. Dette stimulerer barnas varmeorganisme, barnas sanser og 
finmotorikk. Vi kan lage oss et lite improvisert landskap på et bord, som et 
utgangspunkt for det som oppstår. Men det er kun fantasien som setter grenser for 
kreativiteten. Også her er sansningen og selve aktiviteten det viktigste, ikke 
resultatet. For de mindre barna kan vi varme opp bivoksen litt på forhånd, slik at den 
blir lettere å forme.  
 

Rengjøring 
  
Vi vektlegger å ta vare på og pleie våre omgivelser. Alt har sin plass, både leker og 
utstyr. Etter leken, rydder vi i felleskap, når noe blir ødelagt, reparerer vi det, når noe 
søles, vasker vi det bort. Vi koster og vasker inne, raker og koster ute. Barna er ofte 
ivrige hjelpere. Ukentlig har vi vaskedag, da tørker vi støv av hyller, lamper og skap. 
Også lekene vaskes med klut og såpevann. I denne aktiviteten, har vi voksne et mål 
for øye, alt skal bli rent og fint. Mens barna, særlig de minste, gjør alt vi gjør som en 
etterligning, frem til de «glemmer seg» og plutselig er i full lek med eller uten 
vaskekluten sin. 

http://www.sommerfuglen.steinerbarnehagene.no/galleri/2008-10-06_hoestbilder/index_3.htm#28
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Tur 
 
Vi har en fast dag i uka hvor 
vi drar på tur. I 
småbarnsgruppene er turen 
stort sett en liten runde 
utenfor gjerde, for å oppdage 
noen nye søledammer, 
blomster eller maur. På stien 
bortenfor barnehagen, er det 
fint å løpe for de som 
nettopp har lært seg den 
kunsten!  
 
I storebarnsgruppene blir 
turene litt lengre, til for 
eksempel et skogholt bortenfor kirkegården som vi kaller «Solhaugen». Femåringene 
er jevnlig på besøk til steinerskolens første klasse på Tunga gård i bymarka. Vi følger 
årstidenes skiftninger når vi enten plukker bær, lager bål, plukker blomster og ser og 
hører fugleungene i reiret. Vi spikker og spiser maten vår, men først og fremst er 
skogen den beste lekeplassen som finnes! Uten leketøy og ferdig uttenkte 
lekeapparater, blomstrer kreativiteten og fantasien! Sjelden er det så lite uenighet og 
krangling som når barna leker i skogen. Grovmotorikken har gode utviklingskår når 
bakken er ujevn, trær kan klatres i, trestammer skal flyttes og stubber og stein 
balanseres på. Uten at vi aktivt går inn med læremål for øye, undrer vi oss sammen, 
benevner blomster, trær og dyr, og levendegjør alt rundt oss gjennom historier, 
sanger og vers. På denne måten styrker vi samspillet med og tilknytningen til naturen 
både for store og små. 
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Eurytmi 

 

Eurytmi kommer fra gresk, hvor “eu” betyr skjønn og “rytme” betyr bevegelse: Skjønn 
bevegelse. Alle mennesker gjør hele tiden, bevisst eller ubevisst, vakre eller mindre 
vakre bevegelser. En kan bare tenke seg hvordan man stryker et barn kjærlighetsfullt 
over hodet – eller løfter en pekefinger – eller kaster armene opp i ellevill glede. 
Bevegelser i likhet med dette, prøver vi å gjøre i eurytmien, altså bevegelser som har 
sammenheng med følelser, gir uttrykk for naturfenomener eller gjør musikk og språk 
synlige. Utgangspunktet kan være en eventyrstemning: hvor stolt og verdig skrider en 
konge, hvordan kommer en ridder ridende, tramper og bråker et troll, tripper en nisse, 
danser en alv? Vi kan liksom løpe til stranden, være fiskene i vannet eller bølgene på 
havet og vinden som suser i trærne. Fantasien har ingen grenser, alt kan man leke 
og forme til uttrykkssterke, spennende bevegelser.  
 
Eurytmien skal virke harmoniserende både på indre og ytre likevekt. Den fremmer 
også den fin- og grov motoriske utviklingen. 
 
På hjerterommet vårt har vi god plass til bevegelse og dans i eurytmien, 
akkompagnert av pianospill. 
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Årsrytmen  

 
Årsløpet og høytidene er selve ryggmargen i vår pedagogikk. Gjennom stemningen, 
forberedelsene og gjennomføringen av festene, forbinder vi oss sterkere med 
naturen og hverandre. Vi voksne forbereder oss, både individuelt og i felleskap, for å 
kunne skape kvalitetene til de forskjellige høytidene. Hele barnehagen preges av 
årstidene gjennom fargevalg på årstidsbordet, fortellinger, sanger, vers og praktiske 
gjøremål. I storebarnsgruppene blir kvalitetene i tillegg synlige gjennom flere 
voksenstyrte aktiviteter (se årshjul på side 5). 
 

 

 

August/September/Høsttakkefesten  

 
Forberedelsene til denne festen starter nesten med en gang etter vi begynner 
barnehageåret. Vi plukker bær i skogen, høster frukt, grønnsaker og bær i hagen. Vi 
koker syltetøy og saft, urter høstes og henges til tørk. Vi skjærer korn på en 
bondegård, tresker det og maler korn på håndkvern.  
I ringen synger vi om hvordan bonden sår, skjærer og høster kornet. Vi synger og 
beveger oss til ulike vers og regler som alle har innhøstingen som tema.  
Av fløte blir det laget smør, vi baker brød av kornet som vi selv har malt på kverna 
vår. Når selve festdagen kommer, dekkes og pyntes bordet med alt det vakre naturen 
har skjenket oss. Vi gleder oss over all maten med fargeprakten, formrikdommen og 
de forskjellige smaksopplevelsene.  
 
I tillegg til bordverset sier vi følgende mens vi tenner 4 lys:     
 

Et lys for jorden som har gitt oss kornet 
 
Et lys for solen som har skint på kornet 
om dagen 
 
Et lys for månen og stjernene som har 
skint på kornet om natten 
 
Et lys for regnet som har vannet kornet 
 
                
 
 

 
 
Gjennom de voksnes holdninger, alle disse gjøremål, sanger og vers kan 
høsttakkefesten gi mulighet til å kjenne på og utvikle følelsen av takknemlighet.  
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September/Oktober/Mikaelsfesten  

 
Mikkelsmess, den 29.september er en 
høytidsdag fra gammelt av. I dag vil vi gi 
denne festen nytt innhold igjen i 
storebarnsgruppene. Temaet er den evige 
kampen mellom godt og ondt, lyset og 
mørket. Sagnet forteller om ridder Georg som 
kjemper mot dragen og som klarer å befri 
prinsessen.  
 
I ringen dramatiserer vi sagnet på vers, 
femåringene spikker og pusser hvert sitt 
riddersverd. Vi lager «motsprøver» til barna 
hvor de kan overvinne ulike utfordringer og kjenne etter hvor modige de er. 
På selve festdagen møtes femåringene fra begge gruppene på hjerterommet hvor de 
får kappe, krone og sverdene sine før de blir kronet til Mikaelsriddere. Til mat lages 
det «dragesuppe» og sverdbrød som man blir sterk av. Barna får med seg en liten 
pose «mikkelskorn», som de passer på hjemme, frem til våren. I det gylne kornet 
hviler solkraften som skal få det til å spire igjen til neste vår.   
 
Vi synger:  
 
Nå står i himm’lens åpne port  
St. Mikael med sverd så stort.  
Vi følger deg du helt så god  
med all vår kraft og alt vårt mot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Gjennom alt vi gjør i handlinger og ord, gis sjelekreftene næring til mot og styrke i 
oss selv og i fellesskapet.  
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Oktober/November/Lanternefesten 

 

Når det blir mørkere og kaldere og planter og 
trær visner hen og tilsynelatende dør, 
forbereder vi oss til vinteren. Vi synger om 
bonden som henter sauene fra fjellet og klipper 
dem. Vi karder og spinner ull i barnehagen. 
Under jorden, i frø og røtter forberedes livet til 
neste vår. Vi levendegjør disse prosesser med 
fortellinger og sanger om dverger og nisser som 
passer på frø og kryp som sover om vinteren.  
 
 
Temaet rundt lanternefesten er legenden om den hellige Martin (biskop Martin av 
Tours, 316 - 397) som deler sin kappe med en fattig tigger. Sagnet synges og spilles i 
ringen. Lanterner blir malt, klippet, limt og laget ferdig til festdagen. Da går vi ut på 
ettermiddagen og synger mens vi lyser i mørket med våre lanterner. Vi synger:  

                                            
                                                       
                                                          Her går jeg med min lanterne 
                                                          og min lanterne med meg.  
                                                          Der oppe lyser en stjerne  
                                                          her nede lyser jeg.  
                                                          Brenn opp mitt lys, vi går til vårt hus  

                                                                    La bimmella bammella bom/:  
 

 
 
 
 
Medfølelse, omtanke og gavmildhet er sentrale kvaliteter i alt vi gjør. 
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Desember/Adventshagen/Jul  

 

Adventstiden begynner med adventshagen tidlig i desember. Dette er en stille, 
inderlig stund som slår an tonen av forventning og glede som siden ledsager 
forberedelsene til julen.  
 
En stor spiral av granbar og mose legges ut over gulvet på hjerterommet. I midten 
brenner kun et stort lys når barna kommer inn. Barna får hvert sitt eple med et lys i. 
En etter en går de innover i spiralen til det store lyset i midten og tenner sitt eget lys. 
På veien tilbake setter barnet lyset sitt ned i spiralen. Til slutt lyser hele spiralen i all 
sin prakt mens vi synger julesanger og spiller på lyre.  
 
                             
                            Deilig er jorden  
                            prektig er Guds himmel  
                            skjønn er sjelenes pilgrims gang 
                            gjennom de fagre riker på jorden  
                            går vi til paradis med sang 
 
 
 
 
 
Etter adventshagen fortsetter juleforberedelsene. Kjærlighet, tålmodighet og 
følelsen av ærbødighet får næring gjennom fortellinger om det hellige barn som 
skal fødes på jorden. Vi lager små julegaver og baker julekaker. På årstidsbordet 
visualiserer vi denne ventetiden ved å ta frem julekrybben sakte men sikkert, dag for 
dag. Flere og flere stjerner skinner på himmelen over og engelen kommer et skritt 
ned mot jorden for hver dag.  
 
Når vi kommer tilbake etter jul i januar feirer vi Helligtrekongersfesten og juletrefesten 
som avslutter juletiden.  
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Januar/Februar/Karneval 
 
Vi gleder oss over at lyset er på vei tilbake. Snøen dekker jorda, vi aker, går på ski og 
bygger snømenn og synger også om disse vintergleder i ringen. «Kong Vinter» sitter 
på sin trone på årstidsbordet. Noen ganger kommer «Tante Tø» med sin kost og 
koster bort snøen. Hun er et bilde på mildværet som smelter snøen og gir holke og 
søledammer. 
 
Samekulturen får også plass i tiden rundt samefolkets dag den 6.februar, gjennom 
samiske eventyr og joik i ringen. 
 

 
 
 
 
Tidspunkt for fastelavn og karneval er avhengig av påsken. Tradisjonen for denne 
festen går tilbake til førkristen tid. Det er en brytningstid mellom vinter og vår. Vi lager 
fastelavensris, som er et gammelt symbol for fruktbarhet, til festen og på selveste 
dagen kler vi oss ut i forhold til årets tema. Som eneste dag i året, serveres det 
pølser til lunsj og vi fyller dagen med latter, tøys og ablegøyer. Vi synger og danser: 
 
 Jeg er en liten spillemann 
 Kommet hit fra Helgoland 
 Jeg er en liten spillemann 
 Kom fra Helgoland 
 På tromme jeg spiller 
 De deiligste triller 
 Trommelom bom bom 
 

 
Vi bruker festen for å la fantasikreftene utfolde seg i yr glede. 
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 Mars/April/Påsken  

 
Også påskefesten har en hedensk og en kristen tradisjon. Uansett er det sentrale 
motivet oppstandelsen og det nye livet. Når snøen og tælen har forsvunnet, enten før 
eller etter påske, går barna ut med hver sin lille alv på en pinne med en bjelle, for å 
vekke alle frøbarna i hagen.  
 

 
 
I mars og april forbereder vi våren, ordner i hagen og sår inne. Vi synger om naturen 
som våkner til nytt liv, om haren og kyllinger. Mikkelskornet (som barna fikk med seg 
hjem på høsten!) såes i små skåler og spirer etter bare noen dager. 
Oppdagelsesgleden og undringen over alt det nye som vokser opp av jorden i hagen 
og i skog og mark står i fokus.  
 
Vi lager små reir ute, i håp om at påskeharen kommer innom og legger igjen 
påskeegg til oss. Når vi kommer tilbake til barnehagen etter påskehøytiden leter vi 
rundt i hagen for å se om han har vært her! Vi synger: 
 
                                  
 Kling klang klemme 
                                                        er påskeharen hjemme                    

                                  hvis han kommer hjem i  
                                 dag, skal han få et egg å ja,  
                               et påskeegg, et påskeegg  
                                      egg, egg, egg!  

 
 

                         
 
Opplevelser av spirende livskrefter, undring og livsglede er 
kvaliteter for denne årstiden og påskefesten.  
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Mai/Juni/Pinsen 
 
 
I mai forbereder vi pinsen ved å henlede barnas oppmerksomhet mot lyset og luften. 
Dette er en tid hvor naturen folder seg ut i all sin prakt og vi kan nyte varmen, fargene 
og duftene. 
 
Pinsen er en kristen høytid som blir feiret til minne om den hellige ånd som viste seg 
for disiplene, som da kunne snakke alle verdens språk.  
 
De kvalitetene som vi vektlegger i denne tiden er begeistringens kraft, toleranse 
og felleskap som gjør at mennesker kan forstå hverandre og kan samarbeide om 
felles interesser.  
 
I ringen synger vi om fuglene og vi lager papirfugler til festen, så går vi en runde 
rundt sykehjemmet med fuglene våre og synger glade vår- og fuglesanger: 
 
   Fløy en liten blåfugl gjennom vindu, 
 Gjennom vindu, gjennom vindu 
 Fløy en liten båfugl gjennom vindu 
 En dag i mai. 
 
 Tok en liten gullklump, skipp skipp skare, 
                                          Skipp skipp skare, skipp skipp skare,  
                                       Tok en liten gullklump skipp skipp skare 
 En dag i mai. 
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Juni/Sommerfesten  

 
Vi avslutter barnehageåret med å feire Sommerfesten (sankt Hans) som er en fest 
full av glede over og hengivenhet til lyset, varmen og blomsterprakten. Denne 
festen har også en førkristen tradisjon, der midtsommer ble feiret med bål som 
renser og gjør oss klar til en overgang. «Sløret» mellom himmel og jord er på det 
tynneste på denne tiden og folk søkte inspirasjon og kontakt med det overnaturlige. 
Ilden var som en beskyttelse mot onde krefter som også kom nærmere menneskene 
rundt sommersolverv. 
 
Festen er også avskjeden for de store barna som skal over på skolen.  Foreldre er 
invitert og vi lager en stor ring ute hvor vi synger sommersanger. De største barna 
lager hver sin kjepphest i løpet av våren som de rir på med blomsterkrans i håret. Vi 
synger:  

 
                        Sommer kommer, sommer kommer,  
                            Sol og regn og latter og sang  
                                 Sol og regn og latter  
                            ha ha ha latter, sol og sang  
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Nå er ringen sluttet, og neste år tar vi opp alle festene igjen. I mellomtiden har det  
kommet nye barn på barnehagen, kanskje også nye medarbeidere, og de som er  
der, har blitt et år eldre. Derfor blir festene skapt helt på nytt igjen, med de samme 
kvalitetene, men litt annerledes. 
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                            Digital praksis 

 
Steinerpedagogikken vektlegger mangfoldige opplevelser i den «virkelige, ikke-
digitale» verden og at barna bruker tid med digitale verktøy og skjerm er i 
verdikonflikt med vårt pedagogiske grunnsyn.  
 
I barnehageloven §1 står det: «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». Foreldrene har hovedansvaret for sine barn og det er 
viktig at de har et reelt valg i hvilken pedagogisk retning de vil ha for sine barn og da 
må de kunne velge en barnehage som bevisst gir barna en digital/skjermfri hverdag. 
 

 

 

 

   Barns medvirkning 
 
Barnets medvirkning betyr hos oss at vi voksne er påpasselige på å tolke barnas 
verbale og nonverbale signaler for å kunne forstå deres ønsker og behov. Noen 
ganger kan de verbale ønskene til et barn stå i sterk motsetning til dets egentlige 
behov. Små barn har ikke erfaringsbakgrunn nok til å ta valg ennå, de overskuer ikke 
konsekvensene av sine valg og skal derfor slippe å ta ansvar for dem. Hvis rammene 
og grensene er tydelige, kan friheten råde fritt innenfor.  
 
Hvert barn vil vise sine individuelle nyanser i prosessen med å bli kjent med 
omverdenen og vil gi sine tilbakemeldinger som vi kan gå inn på!  
Ved å tilrettelegge nok tid og rom for den frie leken, fremelsker vi barnets 
individualiseringsprosess og barnets evne til å styre sitt eget liv. I hverdagen i 
barnehagen kan barna hjelpe med praktiske gjøremål ut fra eget initiativ. 
 
I felleskapet som utgjør en barnegruppe, er medvirkningen til hvert enkelt barn viktig. 
Det sosiale samspillet kan bare oppstå når alle bidrar med sitt. 
 
 
 

                       Overganger 
 
De fleste overganger i hverdagen og i livet er forbundet med spenning, 
forventningsglede og/eller følelsen av å grue seg. Alle daglige overganger, som å 
komme i barnehagen, bli hentet, begynne eller avslutte leken, aktiviteter og måltider, 
er potensielle sårbare situasjoner. Gjennom rytmen i dagen, uken og året, gjør vi 
disse stundene forutsigbare og trygge. Faste ritualer ved avskjed og i 
overgangssituasjoner hjelper barna til å orientere seg i dagen. 
 
Forventede overganger av større omfang er barnehagestart, bytte fra 
småbarnsgruppa til storebarnsgruppa og skolestart. Dette er store omveltinger i 
barnas liv, som vi tar på høyeste alvor. Den viktigste faktoren som hjelper barna trygt 
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over disse terskler, er samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. Dialog, tid og 
tålmodighet er avgjørende elementer for å skape en god og trygg overgang.  
I forkant av barnehageoppstart, har vi et informasjonsmøte med foreldrene og vi har 
utarbeidet et skriv om tilvenning som alle får, slik at vi best mulig kan hjelpe barnet i 
denne nye livsfasen. I forkant av overgangen til storebarnsgruppen har vi en 
overflyttningsamtale hvor gruppelederne fra begge avdelingene er til stede sammen 
med foreldrene. Overgangen til skolen forbereder vi med en del besøk til 
Steinerskolen sin 1.klasse på Tunga gård i Bymarka. Samarbeid med andre skoler i 
nærheten, har vi når vi har barn som begynner der og skolen har en plan for 
overgangen. Vi vektlegger å la 5 åringene leke, røre på seg og øve seg på å bli 
selvstendige i påkledning og toalettbesøk, samt utvikle gode relasjoner og sosiale 
ferdigheter.   
 
 

           
 

                              Foreldrenes rolle 
 
Barna blir en del av et større sosialt fellesskap i barnehagen og vi jobber for å skape 
et inkluderende miljø og god gruppedynamikk. Vi gir plass til det individuelle og unike 
ved å ta vare på helheten og den sosiale sammenhengen. 
 
For å kunne skape et godt sosialt miljø, hvor det er plass til alle og hvor vi jobber for 
å forebygge begynnende mobbeadferd, er det viktig å være et godt eksempel som 
forelder ved å vise interesse for helheten, også andre barn og foreldre i barnehagen.  
 
Vi er avhengig av et godt samarbeid med foreldrene for at barna skal trives, kjenne 
trygghet og bli forstått. Gjensidig forståelse, respekt og tillit er noe vi jobber 
kontinuerlig med å oppnå. Dersom motsetningene i verdier og grenser blir for store 
mellom hjem og barnehage (f.eks med skjermbruk) blir det vanskelig for barna å 
orientere seg og bli trygge. Da må de bruke mye energi for å tilpasse seg. 
Vi har følgende forventninger til foreldrene som vil være til stor hjelp for å kunne 
skape et godt fellesskap i barnehagen: 
 

 Være innforstått med at vi er en steinerbarnehage som driver etter 
steinerpedagogiske verdier og prinsipper. 

 Delta på de årstidfestene som er for både barn og foreldre. 

 Være åpen i forhold til råd og veiledning som angår barnet. 

 Samarbeide og ha kommunikasjon med gruppeleder og andre medarbeidere 
når det gjelder tilvenning, levering og henting. 

 Gi oss informasjon om store eller små forandringer i barnets hverdag som kan 
påvirke dets adferd og/eller behov i barnehagen. 

 Å ha respekt for arbeidet vi gjør og «tone seg inn» i barnehagelivet ved 
levering og henting. Unngå f.eks. å levere barnet midt i aktiviteter som ringen 
(se side 10), felles måltid eller andre aktiviteter som krever hele vår 
tilstedeværelse. 

 Møte opp, eller varsle forfall, på foreldremøter, samtaler, dugnad og 
julemarkedsarrangement.   
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