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Barnehagens årsplan:

Årsplanen er barnehagens arbeidsredskap og skal presentere vårt pedagogiske arbeid, våre metoder og vår hverdag.
Årsplanen skal brukes jevnlig i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Foreldre skal kunne ha mulighet til medvirkning, både ved å komme med
innspill på avdelingen og gjennom aktiv deltakelse i foreldrerådet og i samarbeidsutvalget.
Årsplanen er et dokument der eksterne instanser kan få informasjon om barnehagen.
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Steinerpedagogikk
“Ta imot barnet med ærefrykt, oppdra det i kjærlighet og la det gå i frihet”.
Å oppdra til frihet innebærer en stor del kunnskap om barnets vesen og alderstypiske trekk. Barnet er ikke en liten voksen, men et unikt
menneske på sin utviklingsvei med ulike egenskaper, muligheter og hindringer. Steinerbarnehagen har fått sitt navn etter den østerriske filosof og
pedagog Rudolf Steiner, som levde fra 1861 til 1925. Han gav impulser til pedagogikk, legevitenskap. biodynamisk dyrking og arkitektur m.m.
Innenfor disse feltene, og fler, skrev han bøker og holdt foredrag som er samlet og utgitt. Til grunn for hans arbeid ligger åndsvitenskapelig
forskning og ideer. Med åndsvitenskapen prøvde Steiner å bygge bro mellom naturvitenskapen og det oversanselige. Han ble spurt av en gruppe
foreldre om å danne en skole som hadde antroposofi som et grunnelement for pedagogikken. Den første Steinerskolen ble grunnlagt i 1919 i
Stuttgart, hovedsakelig for barna til arbeiderne ved Waldorf Astoria Sigarettfabrikk, men var åpen for barn fra alle samfunnslag. I år finnes det
over 60 Steinerbarnehager i Norge. Steinerpedagogikken bygger på antroposofi, ordet er gresk og betyr:

VISDOM OM MENNESKET
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BARNEHAGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG
MÅLSETTING

Det vi voksne kan gjøre er å legge til rette for
barnet, slik at barnet kan oppdra seg selv i
møte med sine omgivelser.

Målet for arbeidet i Steinerbarnehagen i Moss er å
legge et grunnlag i barna for utviklingen til å bli frie,
ansvarlige individer som utvikler sitt livs potensialer til
det beste for verden.

Antroposofiens menneskebilde danner et overlys til denne målsettingen: Å forsøke å bringe det enkelte barns innerste og unike individualitet til harmonisk
utfoldelse i den sosiale sammenheng. Pedagogens oppgave er, sier Rudolf Steiner:

Å hjelpe frem dette dypest menneskelige, slik at det kan komme til full åpenbaring.
For pedagogen dreier det seg om å skape situasjoner som bringer barna inn i intense, positive opplevelser og begeistret virksomhet, på egenhånd og sammen
med andre, - situasjoner som kan nære og stimulere både den fysiske og sjelelige utvikling, og barnets allmenne livsglede.
Selve individualiteten, eller barnets jeg, kan ikke gjøres til gjenstand for oppdragelse. Det kan bare sees på som et frø og en sart spire, som først når egen
bærekraft i 21-årsalderen. Den pedagogiske utfordring ligger i å være en gartner, som etter beste evne pleier det jordsmonn som planten til enhver tid trenger
for å kunne vokse opp i overensstemmelse med sin egenart.
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Velkommen til nytt barnehageår!
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De tre grunnprinsipper
I steinerpedagogikken snakker vi om de tre grunnprinsipper som er grunnleggende for arbeidet som skal gjøres i barnehagen.
Grunnprinsippene er:
•
•
•

Forbilde og etterligning som utgangspunkt for voksenrollen
Sansepleie som grunnlag for barnets helhetlig utvikling
Rytmer som grunnlag for trygghet, forutsigbarhet og improvisasjon.

Sansepleie

Voksenrollen

Rytmer

Disse grunnprinsippene griper inn i hverandre og barnet.
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BARNET OG OMGIVELSENE
Helt fra unnfangelsen er barnet bundet til rytmen av morens hjerteslag. En rekke andre rytmer trer også i funksjon i mors liv, f.eks. stoffskiftet, søvn og
våkenhet, aktivitet og hvile. Rytme er et bærende prinsipp som inngår i alle livsprosesser og alltid innebærer en balansert veksling mellom to motsatte
kvaliteter eller virksomheter.

Rytme
Hele livet står mennesket i et vedvarende spenningsforhold mellom sine egne behov for rytmer i tilværelsen og de rytmer / urytmer som omgivelsene leder oss
inn i eller krever av oss. Med dette for øye blir det særlig viktig at barna opplever en jevn og trygg rytme i barnehagedagen. De første rytmer i livet er mors
puls- og hjerteslag mens barnet ennå er i mors liv. I rytmens natur ligger det polariteter, slik som våken tilstand/søvn, godt/vondt, varmt/kaldt, sulten/mett osv.

Sansning
Det lille barnet kommer til verden med alle sanser åpne og har ingen mulighet til å beskytte seg mot eller bearbeide sanseinntrykkene med tenkning eller
bevisst vilje. Det har full tillit til livet. Jo yngre barna er, jo sterkere virker inntrykkene. De påvirker hele den biokjemiske og neurologiske balansen i kroppen,
hjernens vekst, utforming av indre organer osv. Derfor er mengden og arten av sanseinntrykk så viktig. Vi prøver ut ifra denne erkjennelsen å legge til rette
slik at mest mulig skal kunne virke styrkende og forfriskende på barnet. Dette gjelder alt, fra lekemateriell til interiør og ernæring, stemninger, lys og lyd, og
kvaliteten i de voksnes tilstedeværelse. Rudolf Steiner hevdet at det barnet sanser ikke bare blir mottatt som sanseinntrykk, men også hermet!

Etterligning
Mye av etterligningen kan vi umiddelbart se, men mye er også skjult. Dette er grunnen til at de voksne i barnehagen i stor grad sysselsetter seg med all slags
praktisk, anskuelig arbeid. Det gir barna rik anledning til opplevelser på mange plan. De får vokse inn i verden, men gjennom egne handlinger og opplevelser.
Drivkraften ligger i deres evne og trang til å etterligne sine omsorgspersoner. I førskolealderen ønsker vi å omgi barna med ærbødighet, undring og
takknemlighet, og for at det skal være mulig, må pedagogen hente fram disse kvaliteter hos seg selv. Å være bevisst alt vi gjør, tenker og er, er knapt mulig,
men «oppdragelse er selvoppdragelse», heter det, – og det prøver vi å ta på alvor.
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Barnet
«Ta imot det i ærefrykt,
Oppdra det i kjærlighet,
La det gå i frihet»
-Rudolf Steiner
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Rytmer i hverdagen
KLØVERENGEN

SISSELROTA

BLOMSTERENGEN

Dagsrytme

Dagsrytme

Dagsrytme

07.00: Barnehagen åpner, frilek
07.30: Frokost
10.00: Ryddetid - frukt, ring og eventyr
10.45: Lunsj
13.45: Ettermiddagsmat
16.30: Vi lukker og går hjem. Takk for i dag!

07.00: Barnehagen åpner, frilek
08.15: Frokost
10.00: Ryddetid - frukt, ring og eventyr
10.45: Lunsj
13.45: Ettermiddagsmat
16.30: Vi lukker og går hjem. Takk for i dag!

Ukerytme

Ukerytme

Mandag: Skogstjernegruppe fra uke 41-14
(førskolebarna)
Tirsdag: Maledag
Eurytmi - januar til mai
Onsdag: Turdag og matpakker
Torsdag: Bakedag
Fredag: Lekedag

Mandag: Skogstjernegruppe fra uke 41-14
(førskolebarna)
Tirsdag: Eurytmi - september til desember
Onsdag: Turdag og matpakker
Torsdag: Maledag
Fredag: Lekedag

07.00: Barnehagen åpner.
07.30: Frokost fram til 8.15
09:15: Frilek ute
10.00: Avkledning, stell og håndvask
10:15: Ring
10.30: Lunsj
11.00: Sovetid. Frilek for barn som ikke sover
13.30: Knekkebrødmåltid og frukt.
14.00: Stell og frilek ute/inne
15.30: Fruktmåltid
16.30: Vi lukker og går hjem. Takk for i dag!

Meny
Meny
Mandag: Rundstykker med pålegg
Tirsdag: Ris med grønnsaksaus
Onsdag: Matpakker
Torsdag: Suppe
Fredag: Pizza
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Mandag: Brødmåltid med pålegg
Tirsdag: Suppe
Onsdag: Matpakker
Torsdag: Grønnsaksuppe
Fredag: Pizza

Ukemeny
Mandag: Gulrotsuppe med pasta
Tirsdag: Brød med pålegg
Onsdag: Linsesuppe med ris og yoghurt
Torsdag: Pasta med brokkolisaus og revet ost
Fredag: Pizza

TILVENNINGSTID OG OVERGANGER
Tilvenningstiden kan være krevende, spesielt for de minste barna. Det skjer en stor forandring i barnets liv når det begynner i barnehagen. Å
forlate sin kjente hverdag og inn i en ny og ukjent verden kan være utfordrende. For at barnet skal kjenne seg trygt, må de voksne kjenne seg
trygge. I løpet av besøks- og tilvenningstiden utveksles det informasjon og det bygges tillit og forståelse mellom barnehagen og foreldrene. I
besøksdagene får foreldrene et inntrykk av barnehagehverdagen som er til god hjelp når de siden skal ta del i barnas barnehageliv hjemmefra.
Selv om vi ønsker at tilvenningstiden sammen med foreldre skal få vare så lenge barnet trenger det, vil det en dag være tid for avskjed med
mamma eller pappa. Det er vanskelig å være godt nok forberedt på dette, både for liten og stor. Følelser oppstår både hos barn, foreldre og
barnehagevoksne og det er helt ok. Likevel er det viktig at barnet opplever at den voksne er rolig og trygg.
Avskjedsstunden må være avtalt mellom de voksne og skje på noenlunde samme måte hver dag. Den må være lang nok til at barnet blir klar over
hva som skjer og kort nok til at de ikke igjen blir usikre.
Vi har valgt ikke å ha primærkontakter for barna, da vi har erfart at barna selv ofte velger hvilken voksen de knytter seg mest til i starten. Vi
mener at denne ordningen er mer gunstig enn at vi på forhånd velger hvem som skal være primærkontakt før vi blir kjent med barnet. Vi tar også
en samtale i løpet av de første dagene om hvordan barnet har det i barnehagen. Det er bra om barnet har korte dager i tilvenningstiden. Det er
mye som skal bearbeides for det lille barnet.
Når det skal tas imot mange nye barn på en av gruppene, avtaler vi, om mulig, forskjellige oppstartdager, slik at ikke alle kommer samtidig og vi
får god tid til å bli kjent med hver enkelt familie.
I to/tre års alderen inntreffer nok en stor overgang, denne gangen gjelder det fra småbarnsavdelingen til storbarnsavdeling.
I utetiden om våren benytter vi anledningen til å bli bedre kjent med de barna som skal flyttes fra Blomsterengen til Kløverengen eller Sisselrota.
Når det passer inviteres de også til å delta ved måltid eller i ring/eventyr sammen med de største barna.
Den siste overgangen som barnehagen skal støtte barna frem imot, skjer det året da barnet fyller seks og skal forlate oss. Vi arbeider gjennom
året for å gi dem den best bagasje inn i skoletiden.
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DIGITAL PRAKSIS
I Steinerbarnehagene har vi ikke hatt tradisjoner for bruk av digitale
verktøy i det pedagogiske arbeid. I 2017 kom den nye rammeplanen
hvor det ble lovfestet at digital praksis skal finne sted i barnehagen.
Det kom også en lokal rammeplan for Steinerbarnehagene, for at vi
skulle ha en felles plattform og som hjelp til å kunne følge norsk lov,
samtidig som vi kunne bevare vår egenart. Med holdepunkt i
rammeplanens åpning for tilpasning til lokale forhold, begrunner vi
som Steinerbarnehage vår praksis slik: Vi mener at reelle
sanseerfaringer er helt sentrale for barns utvikling i førskolealder.

Alder Prosessmål

1-3 år

Tiltak

Barna skal få begynnende

Barna får være med de voksne når de bruker

erfaring med tekniske

tekniske hjelpemidler (f.eks. komfyr,

hjelpemidler, i situasjoner der

oppvaskmaskin)

det er naturlig.
Barna skal få mer erfaring med
3-5 år

tekniske hjelpemidler, i
situasjoner der det faller seg

Barna får være med de voksne når de bruker
forskjellige tekniske hjelpemidler i hverdagen,
(f.eks. komfyr, oppvaskmaskin, miksmaster,

stavmikser, vaffeljern o.l.)
I Steinerpedagogikken lærer vi at barnet forbinder seg med omverden
naturlig.
gjennom 12 sanser. For utvikling av en sunn forestillingsevne, sosial
Den voksne forklarer og veileder barnet underveis
lekekompetanse, empati og handlekraft, trengs tid og mulighet til å
Barn og voksne erfarer
mens fotografering foregår.
oppleve, bearbeide og forstå verden. Både barn og voksne omgis av
fotografering sammen, med et
Personalet veileder barna om digital praksis ved å
elektroniske media i hverdagen, noe som hovedsakelig stimulerer
digitalt verktøy
synssansen. Kroppens naturlige sanser svekkes ved stadige opplevelser 5-6 år
være med når bilder skal sendes.
på en flat skjerm og digitale verktøy utelukker de fleste andre sansene
Barna skal få opplæring i etisk
vi bruker for å erfare verden. Å venne seg til langsomhet gir mulighet
Personalet skal gi barna erfaring med etiske
bruk av digitalt verktøy.
for å utvikle utholdenhet og oppleve egen undring i lek. På denne
problemstillinger og nettvett.
måten får barna gjennom øving og egenerfaring, en umiddelbar
opplevelse av samspill mellom seg selv og omgivelsene. For å utvikle utholdenhet må anstrengelser lønne seg, og slik kan mestringsfølelsen vokse og
gi utgangspunkt for et sunt, balansert og nyansert selvbilde. Vi anser at digitale verktøy stjeler tid fra lek, samvær og fysisk aktivitet.

Det læringsmessige utbyttet anser vi som svært lite med tanke på de hurtige endringer i den digitale verden, som gjør dagens digitale verktøy
foreldede før barna trenger å ta de i bruk i skolen. Vi vil hevde at skjermen er en tidstyv både for barn og voksne og at underholdning erstatter barnets
naturlige lekesans, samtidig som at slike verktøy kan føre til svekket virkelighetssans. Vi anser digitale verktøy å høre voksenverden til. Vi er i stor
grad opptatt av å vise måtehold ved bruk av digitale verktøy og at det kun skal benyttes i situasjoner det måtte oppstå naturlig. Personalet skal også i
denne sammenhengen arbeide for å være veiledende gode rollemodeller, i henhold til bruk av digitale verktøy og nettvett. For å opprettholde
foreldrenes rett til medvirkning, har det kommet fram at foreldregruppen ikke ønsker bruk av digitale verktøy i barnehagehverdagen.
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DE MINSTE I BARNEHAGEN
De små barna har andre behov enn de store. De fleste småbarna trenger en hvilestund midt på dagen og har oftere behov for et fang å sitte på. De trenger mat
hyppigere, eller til litt andre tider enn de større barna. Barnegruppene er forskjellige, og likeledes er rytmen på Blomsterengen og Kløverengen og Sisselrota
forskjellig. Ting skjer i et langsommere tempo. Årstidsfester blir feiret i forenklet form, men vi har fokus på årets gang og de store rytmene i året. Barna kan
delta i de voksnes gjøremål inne og ute. De små barna gleder seg over sang og rim og regler som de vil høre og oppleve i løpet av dagen og i samlingsstunden
flere ganger i uken, også med små eventyr etter hvert.
Når det gjelder andre aktiviteter, har barna tilgang til tegnesaker daglig. Vi leser bøker og snakker om bildene i billedbøker. I forbindelse med årstidsfestene
får barna lage egne lykter, flagg, male egg og riste smør. De minste deltar i daglige gjøremål og kreative uttrykk tilpasset alder og egne ønsker. Barna må først
og fremst bli kjent med hverandre og barnehagen, og kanskje er dagene fulle nok som de er. De små etterligner spontant og selvfølgelig og gjør med stor glede
det samme som større barn og voksne gjør. Barnehagen har bevissthet på språkstimulering og på det sosiale livet barna imellom. Trygghet, trivsel og livsglede
står sentralt. Vi legger tilrette for å etablere gode vaner og god gammeldags folkeskikk.
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MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN
Vi lager og serverer vegetarisk mat med ferske råvarer, som er sunn og næringsrik Vi etterstreber å benytte oss av
kortreiste og økologiske produkter. I juni 2020 mottok vi vårt Debio Valørmerke i GULL, en godkjenning der vi
garanterer matservering med over 90% økologiske matvarer. Hver avdeling har eget kjøkken, der vi tilbereder maten
sammen med barna. Maten lager vi fra bunnen av, og når det passer inn inkluderer vi også barna med på
matlagningen. Vi serverer frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid. Måltidene skal både fremme god helse, og være en
sosial hyggestund der vi opplever felleskap og mestring. Barna får gode muligheter til å hjelpe hverandre, vente på tur,
kommunisere med hverandre og trene selvkontroll. Når barna spiser sammen med andre, deles matgleden, de spiser mer variert og lærer høflighet og
bordskikk ved matbordet. Vi voksne spiser sammen med barna og har en viktig rolle som forbilder. Vi snakker om maten og gir rom for både matro og
samtaler.

ÅRSTIDER OG ÅRSTIDSFESTER
Å følge årets gang i naturen er sentralt i barnehagen. Vi mennesker er forbundet med naturens svingninger og rytme, og med rytmen i løpet av dagen. Akkurat
som mennesket har sitt åndedrett, så har også naturen det, bare større og langsommere. Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barna og gi dem
gode årstidsopplevelser. Markering av årstidene kan ha mange former. Innendørs tydeliggjøres de gjennom årstidsfestene, årstidsbordet og sangleker, gjennom
eventyr og fortellerstoff. Når barna er ute og leker, opplever de elementene; jorden de graver i og løper på, luften som er varm, kald, vindfull eller stille,
vannet som sildrer og drypper, og ilden som flammer og brenner. Årstidsfestene har alle sin tradisjon og vi er opptatt av å bygge opp forventninger knyttet til
forberedelser, kunstneriske aktiviteter og mat. Selve festdagen feires med sang, musikk og kunstneriske aktiviteter og vi er opptatt av å videreføre våre
tradisjoner. I etterkant nyter vi etterklangen av feiringen før vi forbereder oss på neste feiring.
På småbarnsgruppa er det også fokus på årets gang, og årstidsfestene blir feiret i forenklet form.

FØDSELSDAGSFEIRING
På Kløverengen og Sisselrota markerer vi fødselsdager ved at alle får krone, sang, en gave og et fødselsdagslys. Alle fødselsdagsbarn får også et
fødselsdagseventyr tilpasset hvert enkelt. På Blomsterengen tenner vi fødselsdagslys for barna og synger fødselsdagssang.
Vi flagger med vårt eget barnehageflagg denne dagen som henger oppe ved hovedinngangen i utelekeplassen.
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OMSORG OG DANNING, LEK OG LÆRING
Barnets første år er preget av opplevelser og erfaringer de gjør med hele kroppen. Dette danner grunnlaget for læring senere i livet. For å ha det godt må barna
trives, og en forutsetning for barns trivsel er at de opplever seg sett og kjenner omsorg og trygghet. Gjennom våre daglige gjøremål er vi forbilder for barna,
og vi forsøker å formidle livsglede og nærhet til våre omgivelser. Den daglige kontakten mellom foreldrene og de ansatte i barnehagen betyr mye for barnas
trivsel og trygghetsfølelse, dvs. at de opplever at hjem og barnehage er i dialog og vil det samme. Vi ønsker at foreldrene forteller fra barnets hverdag, både
smått og stort. Personalet vil også gjerne fortelle litt om hvordan barnets dag har vært når foreldrene kommer og henter. Barnehagepersonalet blir bedre kjent
med barna jo mer vi vet, og da kan vi også lettere legge til rette for gode dager.
Personalets omgang med barna er preget av omsorg. I dette ligger åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn. Det kommer tydelig til syne i stell,
måltider, påkledning og lek, men preger alt vi gjør i det daglige. Vi øver samspill, lydhørhet, nærhet og innlevelse og er opptatt av det enkelte barns trivsel og
utvikling. Vi legger til rette for varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter.
Barna skal gis mulighet til å gi og selv ta imot omsorg, og til å oppleve omtanke for hverandre og fellesskapet. Vi ønsker å formidle glede, humor og
kreativitet og gi barna hjelp til å forstå hva som er akseptabelt i samvær med andre.
Dannelse/danning handler om å bli seg selv, sammen med andre. Et trygt samvær med mennesker, deltagelse i kunstneriske aktiviteter, sangleker og eventyr er
elementer som gir næring til barnets følelsesliv. I møtet mellom barnet og det som formidles åpnes et rom hvor danning kan skje.
Det daglige samspillet i leken er en del av barnets egen danningsprosess. I frileken, som vi gir mye tid til i barnehagen, kan barnet utfolde seg med lite
innblanding fra de voksne. Et barns frie utfoldelse blir ivaretatt når det får muligheten til å være i en selvforglemmende lek uten avbrytelser. De
sanseinntrykkene barna tar opp i seg bearbeides i leken. Å leke er å skape, og det å skape gir vekstkraft og livskraft. Barnas leker og formingsmaterialer er
laget av naturmaterialer, som med sine forskjellige kvaliteter gir nyanserte impulser til mange av barnets sanser. Mange av lekene er ubearbeidet, og har få
eller ingen detaljer. Dette ubearbeidede gir rom for barnets egen fantasi. Gjennom økt kroppsbeherskelse, gjennom indre billeddannelse og begrepsdannelse,
utvikler barnet sin hukommelse, sin selvbevissthet og sin sosiale bevissthet, og tenkningen utvikles. Vi legger vekt på å stimulere til selvstendighet og
mestring, til nysgjerrighet og læringslyst, noe som igjen kan føre til styrking av selvbildet for hvert enkelt barn.
Læring skjer i det daglige samspillet og er nært sammenvevd med omsorg, danning og lek. Det foregår hele tiden og krever at de voksne er bevisste i
samhandling med barna. I løpet av barnehageåret har vi ulike faser som årstider, høytider og andre markeringer. De danner en ramme for hvilken læring som
oppstår. For eksempel når vi forbedrer oss på høsttakkefest. Da er barna med på å treske korn, lage smør og male korn. Modning, motorikk og interesse vil gi
mulighet for deltakelse, men også sette naturlige begrensninger.
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Progresjonsplan for Omsorg, Danning, Lek og Læring
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens
innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke- aktivitets- og læringsmuligheter.
Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Rammeplan for barnehagen)
OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til
seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. (Rammeplan for barnehagen)
1-2 år
•
•
•
•

Oppleve trygghet i
barnehagen.
Vise ulike følelser.
Ta imot trøst.
Utvikle tillit til seg selv
og andre.

3-4 år

•
•
•
•

Være oppmerksom på
egne og andre sine
følelser.
Vise empati.
Hjelpe hverandre.
Utøve hjelpsomhet.

5-6 år

•
•
•
•
•
•
•
•

Trøste andre.
Hente hjelp når en trenger
det.
Sette seg inn i andre sine
følelser og situasjoner.
Inkludere andre.
Vise nestekjærlighet.
Glede andre og seg selv.
gleding
feiling

Personalet skal:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Møte barnet med åpenhet, kjærlighet og varme.
Være trygge, sensitive voksne
Være fysisk og psykisk tilstedeværende. Ha barnet både på fanget, og i følelsene.
Voksne som gir rom, og klarer å romme ulike følelser (ikke bruke avledning som metode).
Gi rom for ro og hvile.
Legge til rette for trygghet og trivsel i barnehagen.

DANNING
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse
i demokratiske felleskap. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. (Rammeplan for barnehagen)
1-2 ÅR

•
•
•

Sitte ved bordet ved
måltidet og være en del
av fellesskapet.
Vise interesse i
samlingen.
Bli kjent med avdelingen
sine rutiner og normer,
og etter hvert innrette seg
etter disse.

3-4 ÅR
•
•
•
•
•
•

•

Synliggjøre mangfold
ved hjelp av flagg,
sanger, mat.
Humanisme.
Bli kjent med enkle ord,
tall på andre språk.
Vise interesse for å være
deltagende i samling.
Forstå rutiner på
avdelinger.
Utvikle kunnskap,
verdier og holdninger
sammen, gjennom dialog
– hvor alle anerkjennes
som selvstendige
mennesker med sine
følelser og tanker.
Få en følelse av at JEG er
viktig, at andre tar meg
på alvor.

5-6 ÅR
•
•

•
•
•
•
•

Vise respekt for ulikheter
blant mennesker.
Sette barna i stand til å
tenke selv, søke
kunnskap, reflektere over
og vurdere vedtatte
sannheter, stille spørsmål
og yte motstand på egne
og andres vegne.
Hjelpe til med praktiske
gjøremål.
Innrette seg etter rutiner
og regler i barnehagen.
Være ansvarsbevisst
Oppleve tilhørighet til
samfunnet, natur og
kultur.
Lære å stille spørsmål til
seg selv, og andre. Bli
utfordret på sine tanker.
Filosofere.

Personalet skal:

✓
✓
✓
✓
✓
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Være tydelige og trygge voksne.
Ha evnen til å være tålmodig, og gi barna mange gjentakelser.
Anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger.
Vise respekt for den kommunikasjonen som barna har, og vise interesse for det de sier.
Bli en god samtalepartner, samhandlingspartner, og veileder.

✓ Reflektere sammen med barna, blant annet i form av likheter og ulikheter.
✓ Invitere barn inn i utforskende samtaler.
✓ Synligjøre og fremheve mangfold og ulikheter som grunnlag for opplevelser, utforskning og læring.

LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.
Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede,
humor, spenning og engasjement gjennom lek- alene og med andre. (Rammeplan for barnehagen)
1-2 år

•
•
•
•
•
•

Begynnende tur-takings
lek.
Vise nysgjerrighet og
interesse på det som skjer
rundt seg.
Toddlerlek.
Samspill i titt-tei-lek.
Begynnende parallellek
Begynnende interesse for
å leke med andre.

3-4 år

•
•
•
•
•

Kunne delta i ulike typer
lek.
Dele og holde på
leker(selvhevdelse).
Være i lek over tid.
Kunne leke alene og med
andre.
Mestre turtaking.

5-6 år

•
•
•
•

Leve seg inn i rollelek,
glemme tid og sted.
Være mer selvstendig i
lek. Bringe nye elementer
inn i leken.
Humor i leken, glede av å
være med andre.
Oppsøke barn på en
positiv måte.

Personalet skal:

✓ Være trygge og tilgjengelige voksne.
✓ Voksne som fungerer som «ladestasjoner» for barna og skaper trygghet. Barna skal alltid ha tilgjengelige voksne de kan søke trygghet
hos.
✓ Voksne som tilrettelegger for lek.
✓ Utvide og berike leken, veilede leken.
✓ Komme med nye ideer og innspill.
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✓ Bygge videre på barnas interesser og nysgjerrighet.
✓ Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.

LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og
vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfelleskap der barna skal få bidra i
egen og andres læring. (Rammeplan for barnehagen)

1-2 år

•
•
•

Trygghet
Forutsigbarhet
Mestringsopplevelser i
rutine situasjoner.

3-4 år

•
•
•
•
•

Barna viser nysgjerrighet
rundt ulike fenomener.
Lytte.
Ta imot beskjeder.
Være kreativ i ulike
situasjoner.
Begynnende selvstendighet
i rutine situasjoner måltid,
påkledning, hygiene etc.

5-6 år

•
•
•
•

Kle på seg selv.
Lytte i samling.
Respekt for seg selv og
andre.
Selvstendig under måltider,
ved påkledning, hygiene,
toalettbesøk osv.

Personalet skal:
✓
✓
✓
✓
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Være sensitive og tilstede værende voksne.
Bade barnet i språk- bidra til et rikt språk miljø.
Veilede og inspirere.
Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser, erfaringer og utfordringer.

BARNS MEDVIRKNING
Å medvirke i egen hverdag betyr ikke nødvendigvis å få velge hele tiden, eller bestemme selv. Å medvirke handler også å forstå seg selv og andre.
Gjennom samtale og lyttende dialog skal vi legge til rette for at barnet blir sett og hørt og opplever seg som en betydningsfull person i felleskapet. Dialogen
krever individuell tilnærmelse og forståelse, ut i fra alder og modning.
I barnehagen ønsker vi å tilrettelegge for barns deltagelse og selvstendighet. Dette gjør vi gjennom å skape ro og tid gjennom dagens ulike arenaer, der barna
får delta etter egen evne og med dette føle at har medvirkning i egen hverdag.
Den frie leken er sentral hos oss. Barnet skal gjennom den få mulighet til å medvirke og skape sin egen dag for så å utvikle sin fantasi kreativitet og sine
sosiale evner.
Alle pedagogiske avgjørelser må tas med bakgrunn både i enkeltbarnet og i gruppen. Hos de minste kan det være at individuelle behov for mat og søvn
kommer før andre aktiviteter.
I pedagogiske aktiviteter som ringlek, eventyr og kunstneriske prosjekter skal det planlegges og gjennomføres ut ifra enkeltbarnet, gruppen og deres behov.
Eksempelvis kan dette være hvis enkelt barn eller gruppen er opptatt av et spesielt emne. Pedagogen vil da legge tema inn i sang, ring og eventyr.

Gjennom dialog kan tema videreutvikles og vurderes sammen med barna.

SOSIAL KOMPETANSE
Vi skal ivareta det enkelte barns rett til et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vår forståelse og definisjon av mobbing er når
barn systematisk og bevisste utsettes for negative handlinger og holdninger fra voksne og/eller barn, som hindrer opplevelsen av å høre til i fellesskapet. Vi
ønsker å skape et inkluderende og trygt miljø hvor barna møtes med anerkjennelse, oppmuntring og varme. Dette fordrer aktive og tydelige voksne, som er sitt
ansvar bevisst og sørger for at ingen barn blir utsatt for begynnende mobbeadferd, utestenging eller maktmisbruk. Vi har utarbeidet en handlingsplan mot
mobbing. Den finner dere i sin helhet på barnehagens hjemmeside. Mobbing og utestengning er også tema på høstens foreldremøte i år.
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Rammeplanen gir føringer for barnehagens verdigrunnlag. Den enkelte barnehage og hver enkelt ansatt er forpliktet til å arbeide i tråd med disse.
Barn og barndom
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel,
vennskap og lek, er fundamentalt. Vi ønsker å verne om enkeltbarnet og se dets individualitet. Steinerpedagogikkens mål er å sette det enkelte barns
helse og utvikling foran samfunnet og næringslivets skiftende behov.
DEMOKRATI
Demokrati er en bærebjelke i det norske samfunnet. Barna skal oppleve at deres stemme blir hørt. De skal oppleve at de har påvirkningskraft på egen
barnehagehverdag samtidig som de må ta hensyn til gruppen de er en del av. Vi skal ha respekt for at vi har ulike meninger og perspektiver, og
sammen finne gode løsninger for gruppen og for enkeltbarnet. Det kommer til utrykk gjennom barns medvirkning.
MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Mangfold og gjensidig respekt er sentrale elementer i barnehagen. Vi skal ha respekt for ulikheter og se dem som en berikelse. Dagens samfunn er
sammensatt og komplekst. Det fordrer at vi allerede i barnehagen starter arbeidet med å fremme respekt for menneskeverdet. Utgangspunktet for
arbeidet må være nysgjerrighet og et ønske om å lære av hverandre.
LIKESTILLING OG LIKEVERD
Vi skal fremme likestilling mellom gutter og jenter, og barnehagen har en viktig oppgave i å gi jenter og gutter de samme mulighetene og å motvirke at
tradisjonelle kjønnsrollemønster reproduseres. Vi har bevissthet på at alle barn skal ha samme muligheter uansett kjønn.
I barnehagen er det mye rollelek og skuespill, og barna velger selv sine roller ut ifra eget ønske uten voksen innblanding. Gutter er like gjerne Jomfru Maria
eller Askepott som at jenter er Josef, riddere og prinser, og alle barn i samme aldersgruppe får være med på samme type aktiviteter om det er snekring,
brodering, klatring, matlaging osv.
Vi opptatt av å gi barna like muligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur,
sosial status, språk, religion og livssyn.
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling handler om at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling handler ikke bare om miljøvern,
det omfatter også økonomi og sosiale forhold. Vi må tenke både lokalt, nasjonalt og internasjonalt når vi snakker om bærekraftig utvikling. Det er
derfor viktig at vi legger til rette for at barna kan ta gode beslutninger. Beslutninger som både gagner dem selv i et her og nå perspektiv, og tar vare på
resursene for fremtiden. Vi voksne må være seg bevist sin betydning som rollemodell også i denne sammenheng.
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LIVSMESTRING OG HELSE
Rammeplanen fremmer et helhetlig syn på livsmestring og helse. Her snakker vi om både fysisk og psykisk helse, og hvordan disse utfyller hverandre.
Barnehagen skal skape et godt læringsmiljø det barna kontinuerlig opplever utfordring og mestring, samtidig skal barna lære å håndtere følelser som
sorg og sinne når de opplever nederlag. Gode samtaler kan være med på at barna møter livets utfordringer på en konstruktiv og sunn måte. Vi skal ha et
bevist forhold til fysisk aktivitet i barnehagen. Vi legger til rette for at barna kan bruke kroppen sin både ute og inne. Alle våre barn skal være ute hver
dag. Dette vil gi barna mange viktige førstehåndserfaringer, og bidrar til økt sannsynlighet for at barna vil bruke naturen til trening og rekreasjon også i
voksen alder.
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Barnehagens pedagogiske arbeidsmåter
PLANLEGGING
Planlegging gir de voksne grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegging skal bidra til kontinuitet og
progresjon for enkeltbarnet og barnegruppen. Planlegging viser hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt
for refleksjon og utvikling av virksomheten.
ÅRSPLAN
Barnehagen skal utarbeide en årsplan. Årsplanen er et arbeidsredskap for oss i personalgruppen og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.
Alle foreldre skal få denne hver høst. Samarbeidsutvalget (SU) fastsetter barnehagens årsplan på første møte om høsten.
DOKUMENTASJON
Dokumentasjon av barnehagens arbeid synliggjør hvordan vi arbeider for å oppfylle kravene til barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det
pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomhet. Mye av dokumentasjonen omhandler
vår refleksjon over egen praksis. Vi dokumenterer og vurderer gjennom:
• Månedsplaner
• Hjemmesiden
• Oppslag i barnehagen
• Bilder
• Mail og SMS
• Årsberetningen til generalforsamlingen
• Pedagogisk dokumentasjon gjennom utviklingsarbeid og kritisk refleksjon
Ved hjelp av dokumentasjonen fanger vi opp ulike prosesser og resultat av det arbeidet som gjøres i barnehagen både ovenfor enkeltbarn og gruppen.
Dokumentasjon gir grunnlag for videre tilpasning og videreutvikling av det pedagogiske arbeid.
EVALUERING OG VURDERING
De voksne vurderer jevnlig vårt pedagogiske arbeid. Det betyr at vårt pedagogiske arbeid skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens
planer, barnehageloven og rammeplanen. På denne måten sikrer vi at alle barna får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
Evalueringen foregår kontinuerlig i form av daglige samtaler personalet imellom, på avdelingsmøter og avdelingsledermøter samt på våre personalmøter som
finner sted hver 2. uke. Vi vurderer trivsel og utvikling, hvordan tingene fungerer i barnegruppene etc. Erfaringer fra årets fester vurderes og tas med ved
planlegging av neste årsfester. Hver avdeling gjør en halvårlig/årlig skriftlig evaluering i samarbeid med sitt personale. Tema for evalueringen avgjøres på et
av høstens avdelingsmøter når arbeidet i gruppa har kommet i gang. Tema barns medvirkning er alltid med. Evalueringen gis daglig leder. I foreldremøtene og
i foreldresamtalene inviteres foreldrene til å gi tilbakemelding om hvordan de opplever at barna har det i barnehagen slik at vi kan gi et best mulig tilbud.
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VURDERING OG EVALUERING – GJENNOMFØRING AV DET PEDAGOGISKE ARBEIDET
Hvordan vi vurderer

Hva som skal vurderes

Hensikten med vurderingen

Pedagogisk dokumentasjon

Fremdrift i pedagogisk praksis

Å sikre høy kvalitet på arbeidet og
måloppnåelse. Samt å sikre refleksjon hos de
ansatte.

Avdelingsmøter

Kvalitet i sosial samhandling og rutinesituasjoner.
Barnas læringsutbytte og medvirkning.

Å sikre høy kvalitet på arbeidet og
måloppnåelse. Samt å sikre refleksjon hos de
ansatte.

Pedagogmøter

Kvalitet i pedagogisk praksis og rutinesituasjoner.
Kvalitet i gjennomføring av årstidsfester og andre
markeringer i barnehagen. Barnas læringsutbytte og
medvirkning.

Å sikre høy kvalitet på arbeidet og
måloppnåelse. Samt å sikre refleksjon hos de
ansatte. Sikre gode rutiner for gjennomføring
av årstidsfestene.

Personalmøter

De ansattes læringsutbytte. Kvalitet i
kommunikasjon og faglig oppdatering.
Barnas læringsutbytte og medvirkning

Sikre at vi arbeider i tråd med rammeplanen
og dens føringer med utgangspunkt i
Steinerbarnehagenes rammeplan.

Brukerundersøkelse

Opplevd kundetilfredshet

Forbedring av hvordan kvaliteten oppleves

Individuelle samtaler og veiledning

Kvalitet i kommunikasjon, rutinesituasjoner og
pedagogisk arbeid

Å sikre høy kvalitet på arbeidet og
måloppnåelse. Samt å sikre refleksjon hos de
ansatte.

Fagarbeider- og assistentmøter
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SAMARBEID
FORELDREMEDVIRKNING
Ifølge barnehageloven og rammeplanen skal barnehagen legge til rette for et godt samarbeid med foreldrene. Medvirkning er et sentralt punkt og
barnets beste skal alltid være målet. Barnehagen holder 1 til 2 foreldremøter og tilbyr minst to foreldresamtaler i året.
Gjennom disse arenaene kan foreldrene komme med ytringer, tilbakemeldinger og vurderinger som tas med i planleggingsarbeid og
vurderingsarbeid:
•
•
•
•
•

Samarbeidsutvalget
Foreldremøte
Foreldresamtaler
Daglig dialog
Brukerundersøkelsen

FORELDRERÅD
Foreldreråd består av alle foreldrene som har barn i barnehagen. Barnehagen innkaller til årets første foreldremøte. Her velges / gjenvelges
foreldrenes representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtet på høsten.
SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget (S.U.) bestående av 2-3 representanter fra foreldrene, 2 ansatte og inntil 2 representanter fra eier. S.U. har som oppgave å
godkjenne årsplanen. De kan, om ønsket, bli forelagt forslag til budsjett og skal kunne uttale seg om saker som er av betydning for barnehagens
virksomhet og innhold. Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtet på høsten.
STEINERSKOLENS OG STEINERBARNEHAGENS VENNEFORENING
Skal stimulere til nært samarbeid mellom skole/barnehage og foreldre. Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtet på høsten.
JULEMARKEDET
Holdes lørdag siste helgen før advent. Dette arrangementet er det foreldrene ved skole og barnehage som har ansvaret for. Ansatte bidrar også.
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MAI
Ukie

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

17
18

46

Søndag
1

2

3

4

5 Plandag
Bhg stengt

6 Plandag
Bhg stengt

7
Barnehagestevne
i Oslo

8

14

15

19

9

10

11

Barnehagestevne i Barnehagestevne i
Oslo
Oslo
12
13

20

16
Maifest

17
Frigjøringsdag

18

19

20

21

22

21

23

24

25

26
Kristi himmelfart

27
Plandag
Bhg stengt

28

29

22

30

31
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JUNI
Uke

Mandag

Tirsdag

22
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Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4
Pinseaften

5
1. Pinsedag

23

6
2. Pinsedag
Bhg stengt

7

8

9

10
Sommerfest

11

12

24

13

14

15

16

17
Siste skoledag

18

19

25

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30
Siste dag før
sommerferien

1
Plandag
Bhg stengt

FAGOMRÅDENE
De første 7 årene er en viktig periode for alt som skjer senere i livet. Barn i denne alderen forbinder seg med verden gjennom rytmer, sansningen og
etterligning. All tidlig læring er avhengig av hva som kommer barnet i møte fra omgivelsene; barnet tar opp i seg det språket det hører, og lærer å gå ved
etterligning av voksne. Denne hengivne etterligning av det de voksne er og gjør danner utgangspunktet for pedagogikken.
Fagområdene inngår som en naturlig og ikke-intellektualisert del av barnets hverdag, i den atmosfære og samhandling som skapes mellom voksne og barn i
organisert – og fri lek. De har behov for oppmerksomme nære omsorgspersoner, som kan gi dem orientering og mulighet til læring, slik at de kan finne sin
egen vei.

Kropp,
bevegelse,
mat og helse

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kunst, kultur
og kreativitet

Nærmiljø og
samfunn

Fagområdene

Natur, miljø
og teknologi
Etikk, religion
og filosofi
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Antall, rom og
form

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Å omgås hverandre må læres. Uten sosial kompetanse er den enkeltes liv i et fellesskap utenkelig. Barna lærer av sine forbilder hvordan måten å kommunisere
på forandrer seg etter hva som skjer og hvem man har med å gjøre. Sosiale koder knekkes og barnet finner seg bedre og bedre til rette i verden. Språket vies
stor oppmerksomhet i vår barnehage. Når barnet kan fylle et ord med mange forskjellige meningsfylte opplevelser, vil språket kunne bli et stadig bedre
redskap for barnet. Ord og vendinger som de voksne bruker i samtale med barna for å uttrykke følelser vil også alltid virke som en modell for hvordan barna
uttrykker sine følelser. Gjennom sanger og vers, eventyr og fingerleker øves språkets rytme og nyansering. Det samme eventyret, verset og lignende gjentas
over lengre tid slik at barnet får tid og ro til å forbinde seg med innholdet. I slutten av perioden blir eventyret ofte vist som dukkespill eller dramatisert. Ofte
knyttes vers og sanger til bevegelser. Slik øves på en lekende og organisk måte språk og artikulasjon sammen med sansemotorikk, koordinasjon, konsentrasjon
og lytteevne og sosialt fellesskap. Av og til brukes også ulike dialekter og/eller andre språk, som nyanserer barnets språkfølelse og kommer det til gode når det
senere skal lære fremmede språk.

Progresjonsplan for kommunikasjon, språk og tekst
1-2 år
Tilknytning
Deltagelse i måltider, bordvers, sang etc.
Sangleker
Billedbøker
Korte bordspill
3-4 år
Gjentagelse av eventyr og sangleker over tid
Språkstimulering
Språklig hjelp i relasjon til andre
Uttrykke seg med ord
Øve å fortelle i fortid, nåtid og fremtid
Spille skuespill, lage forestillinger ved bordspill
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2-3 år
Bli lest for
Enkle fortellinger
Korte eventyr

4-6 år
Øve å fortelle sammenhengende historier
Sette ord på tanker og følelser
Barna organiserer lek
Rollelek
Leke med språk: tøysevers, regler, rim og ordspill

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
Bevegelse er viktig, både på det indre og det ytre plan. Vi prioriterer høyt å gi barna tid, rom og stimulans til sin frie, spontane lek. I frileken er alt ”på liksom”
og derfor trygt, men for barnet er det likevel ramme alvor. Følelser kan bearbeides og eksperimenteres med og sosiale ferdigheter øves. Vi er mye utendørs, og
terreng og værforhold gir forskjellige muligheter og utfordringer til det enkelte barn.
I frileken er det kroppsutfoldelse og naturlig grovmotorisk trening. Grovmotoriske ferdigheter har betydning for et barns selvtillit, sosiale evner,
sanseårvåkenhet mm.
Rytmen, trinnene og bevegelsene i ringlekene styrker barnas kroppsbeherskelse og hjelper dem til å ta kroppen i besittelse. De får større sikkerhet og kraft,
mer smidighet og letthet i bevegelsesmønsteret. En grunnleggende erfaring med ringlekene er også at barna blir rødkinnede, ivrige og glade, får nye krefter og
ny energi.
De voksne som omgir barnet i barnehagen arbeider med seg selv og sine holdninger, og med å formidle livsglede. Glede, trygghet, omsorg og forutsigbarhet er
av avgjørende betydning for vår helse, trivsel og livskvalitet.

Progresjonsplan for kropp, bevegelse og helse
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1-2 år
Øve å spise og drikke selv
Utforske inne – og uteområdet
Grovmotorisk lek og fingerleker

2-3 år
Ringleker, sangleker
Enkel bordskikk
Bli kjent med egen kropp
Grov- og finmotorisk lek
Lære hygiene
Øve påkledning

3-4 år
Tegning
Matlaging
Enkelt håndverk
Kroppsbeherskelse
Modellering i bivoks

4-6 år
Oppleve egne begrensninger
Utvide sine grenser
Turer i skog og mark
Håndverk
Eurytmi

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Når vi har ringleker og eventyrstund, er naturen og været stadig tilbakevendende temaer i vers, sanger og fortellinger. Årstidsfestene markerer tydelig årets
gang. I barnehagen leker barna både inne og ute. Innendørs er leken for det meste rolig. Forskjellige teknikker oppøves i frileken, blant annet under bygging
med små og store klosser og hyttebygging med tepper og møbler.
I leken eksperimenteres det med vekt, målenheter og tall. Utover de teknikker barna selv oppøver med kroppen sin, får de også erfaringer med tilblivelsen av
en del ting, som vasking og karding av ull, tresking og maling av korn til mel, baking, matlaging og rengjøring. Vi er en barnehage der barnas lek står i fokus.
Barnehagen har ikke CD- spiller eller TV. Sang og musikk som lyder i barnehagen kommer fra barnas og ansattes egne struper. Ute får barna mer albuerom til
å løpe, hoppe og klatre, og de leker utendørs i all slags vær flere timer hver dag. Her får de gode sanseopplevelser og øver styrke,likevekt, balanse, smidighet
m.m. De finner små insekter og dyr, og været gjør oss kjent med varme, kulde og væte. Om våren kan barna delta i hagearbeid og plante frø og dyrke
grønnsaker. De kan oppøve ferdigheter med bruk av verktøy i aktiviteter som for eksempel spikking, pussing og snekring, og i regnvær graver de demninger.
Av og til går vi på tur til steder i barnehagens nærmiljø hvor terrenget og utfordringene er annerledes. Da øver vi også på å ferdes ved trafikkert vei. Vi legger
vekt på et sunt miljø for barn og voksne. Barnehagebygningene er laget av miljøvennlige, ikke-giftige materialer. Vi kildesorterer og komposterer. Barna
opplever hele tiden at de voksne bryr seg om deres omgivelser. Vi rydder, vasker, steller og reparerer - ofte sammen med barna.

Progresjonsplan for natur, miljø og teknikk
1-2 år
Bli kjent med naturen, været og småkryp
Se dyr og insekter i billedbøker
Se kjøretøy i billedbøker
Fugler på fuglebrettet
Ekorn
Dyrelyder
3-4 år
Ta vare på hverandre og naturen
Øve hjelpsomhet og vise takknemlighet
Omsorg for naturen
Kompostering og hagearbeid
Årstidsrytmen
Historier som orienterer uten å moralisere
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2-3 år
Meitemark i blomsterbedene
Daglige gjøremål, henge kluter på tørkestativ, vaske bord og støvtørke
Se på årstidsbordet
Undre seg sammen med voksne over livets mysterier

4-6 år
De største får være gode forbilder for de mindre barna
Bli kjent med årets kretsløp og hvordan man pleier naturen

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Små barn er i sitt vesen religiøse.
De tar imot verden med en uforbeholden hengivenhet som gir grobunn i barnet for grunnleggende menneskelige sjelsegenskaper som f.eks. undring, ærefrykt,
omsorg, ærlighet, takknemlighet og tilgivelse. Slike opplevelser kan danne begynnelsen til det indre rom som barnet senere kan videreutvikle og oppsøke som
en kraftkilde. Årstidsfestene og feiringen av høytider bringer gjennom sitt innhold frem en eller flere av de menneskelige kvalitetene som nettopp er nevnt og i
eventyr der egenskaper som mot, eller det å dele står sentralt, får barna i et billedrikt språk mulighet til å kjenne igjen og ta på alvor de samme egenskapene i
seg selv. Bordverset og den andaktsfylte stillheten ved at et lys tennes i forskjellige sammenhenger, bidrar til å fremkalle opplevelser av takknemlighet og
ærbødighet.
Den religiøse oppdragelse det her er snakk om er uavhengig av all slags trosretninger. Den utgår fra den kristne impuls i vår kultur, men er i sin form så fri at
barn fra alle trossamfunn skal kunne forbinde seg med den. Alle barna i barnehagen skal vite at de er like mye verdt.
Barnehagen er full av små filosofer. De undrer seg over så mangt, og de tar seg tid til å dvele ved livets mysterier i mye større grad enn vi voksne. Vi lar dem
gjøre dette i fred og vi deler barnas undring over livet. Barn trenger regler, ritualer, klarhet og sannferdighet. De har behov for å oppleve voksne som
engasjerer, og som kan gi dem moralsk orientering uten å moralisere. Vi er opptatt av at barna skal tilegne seg en viss forståelse av samfunnets grunnleggende
normer og verdier.
Steinerpedagogikken opptar den moralske og etiske oppdragelse helt bevisst i sitt konsept. Den tar på alvor at barna trenger et koordinatsystem for det gode,
det vakre og det sanne i verden, samt respekt for andre mennesker, andre kulturer, ja, hele skapelsen. Dette krever et personlig engasjement fra de voksne. Vi
øver hjelpsomhet og det å ta vare på andre, og vi øver takknemlighet gjennom for eksempel bordverset. Barna opplever hvordan foreldrene også er med på å
pleie og engasjere seg i barnehagen gjennom å delta på dugnader, årstidsfester og andre gjøremål i barnehagen.
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Progresjonsplan for etikk, religion og filosofi
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1-2 år
Omsorg
Forskjellen på mitt og ditt
Øve empati
Oppleve fellesskap, tilhørighet og trygghet
Enkel turtaking
Oppleve ritualer med høytidsfølelse

2-3 år
Gjenkjenne og undre seg over egne følelser
Føle ansvar og medinnflytelse
Utøve omsorg for andre

3-4 år
Erfare fri lek
Strukturert dags- og ukerytme
Regler og tydelige oppgaver
Øve praktiske gjøremål
Øve sosial kompetanse
Hjelpe hverandre
Vise omtanke
Øve å uttrykke egne meninger
Være åpne og inkluderende

4-6 år
Forstå hvordan vi er mot hverandre, og konsekvensene av egen oppførsel
Forstå at det finnes ulikheter og undre seg over det
Erfare konfliktløsning
Gjennom folkeeventyrene oppleve polariteter som godt og ondt etc.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
I Steinerbarnehagen blir utviklingen og pleien av de barnlige fantasikreftene helt konkret. I barnas frilek skjer det mye. Lekene er bare så vidt ferdig utformet
eller det er rene naturmaterialer, slik at barna fritt kan bruke dem til ulike funksjoner alt etter behov, dette stimulerer barnas skapende krefter.
Historier, eventyr og fortellinger inspirerer barna til å forvandle det hørte i en lekende kreativitet. Ulike lekesituasjoner og god tid til lek hver dag gir dem
muligheten til å bli aktive, føle skaperglede, og til å hengi seg i dyp konsentrasjon. I barnehagen vår er barnet hele tiden omgitt av kunst, kultur og kreativitet.
Arkitektur, materialvalg, fargesammensetningen i rommene; alt er gjennomtenkt og tilpasset barna og deres behov.
Det som er fantasifullt og kunstnerisk utvider menneskets sjel og dets bevissthet.
Jevnlig har vi ulike kunstneriske aktiviteter sammen med barna. Her er det prosessen som er det viktige. Hver uke får de store barna male med akvarellfarger
på fuktige ark. Som regel bruker vi bare rødt, blått og gult, de andre fargene oppstår på arket. Malestunden er oftest en stille stund.
Mange barn er også glade i å tegne, og det kan de gjøre hver dag, om de vil. Teater og dukkespill har vi ofte, enten styrt av de voksne eller arrangert av barna
selv. Innimellom hender det at vi blir invitert opp på skolen for å overvære et skuespill, en konsert eller lignende holdt av elever eller gjester. Som tidligere
omtalt har vi flere ganger i uken ringleker med fingerleker, sang og bevegelser, noe som er godt for kropp og sjel. Organiserte aktiviteter foregår i mindre grad
i småbarngruppen.

Progresjonsplan for kunst, kultur og kreativitet
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1-2 år
Samlingsstund
Matlaging
Oppleve værelementene
Enkel feiring av årstidsfester

2-3 år
Tegne, male
Bake
Utkleding i lek
Delta i forberedelser til årstidsfesten

3-4 år
Fortellinger og eventyr
Dukkespill
Mye frilek
Utvikler fantasi og kreativitet
Maler med pensel
Spille enkle instrumenter
Male med primærfarger og oppleve fargeblanding

4-6 år
Ta roller i dramatiserte eventyr
Spille skuespill og dukkespill
Lage egne historier som spilles som dukkespill i leken
Delta i hele prosesser fra begynnelse til slutt

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen ligger på Steinerskolens tomt mellom Moss sentrum og Kambo. Området har kupert skogsterreng, og her ligger Steinerskolen med sine mange
hus. I nærheten finnes også en skolehage som barnehagen er velkommen til å besøke. Her kan barna høste urter, grønnsaker og blomster. Ved en annen knaus
ligger et amfiteater skjult i skogen, og høsten 2010 ble det bygget en smie i nærheten av dette og hit kan Kløverengen gå tur, og tenne bål og spise matpakka
under tak. Turen går ofte videre til sletta ved gymsalen, der det er gode muligheter til å leke med ball. På veien dit passerer vi en froskedam. Tur til Nøkkeland
skole er et annet alternativ om vinteren, med aking i bakken ned mot Kambosletta. Dette er også et fint område for turer høst og forsommer. Det er 5,5 km. til
Moss sentrum, og bussforbindelsene dit er gode. Nærmeste bussholdeplass er Nøkkeland. De store barna tar buss til brannstasjonen på Tykkemyr på høsten og
de tar buss til byen hvis det er en forestilling de får mulighet til å være med å se.

Progresjonsplan for nærmiljø og samfunn
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1-2 år
Bli kjent med hverandre og familiene
Bli kjent med å utforske barnehagen inne og ute

2-3 år
Møte avdelingen med de store barna
Utvikle gruppefølelse
Oppleve årstidsfester og tradisjoner i og utenfor barnehagen

3-4 år
Ekte og naturlige sanseinntrykk gjennom sang, leker i naturmaterialer,
naturen etc.
Bli kjent med området rundt barnehagen.

4-6 år
Barna skal ha fått en trygghet til sine omgivelser via rytmer og gjentakelser.
Forståelse for den ytre verden og den egne indre verden
Bruke naturen og gå på tur
Undre seg over naturen

ANTALL, ROM OG FORM
Barnet får et grunnlag for forståelsen av matematiske ideer gjennom variert erfaring over lang tid med mange ulike materialer. Byggeklosser er for eksempel
et viktig redskap i så måte. Gjennom lek og eksperimentering med disse lærer barna å ordne og inkludere. Slik lek er med på å danne grunnlag for forståelse
når barna senere møter de matematiske ideene i skolesammenheng. Barn som legger en planke over en stein for å lage vippehuske, og gjennom prøving og
feiling finner balansepunktet, opparbeider et fundament for en senere teoretisk forståelse av de matematisk-fysiske lovmessighetene knyttet til
vektarmprinsippet og dreiemoment. Ord som høyt og lavt, langt borte og nær, dyp, flat og bred, foran og bak, osv. Kvantitet, relasjoner, rekkefølge og form er
også begreper som vi stadigmøter i folkeeventyr og remseeventyr som fortelles for barna.
Her opptrer også mer abstrakte begreper, som f.eks. rom i hjertet. Gjennom ringlekene og fingerleker opparbeider barna en erfaringsbasert kompetanse. Disse
bidrar likeledes til å gi et fundament for telling og forståelse av titallsystemet. Gjennom kunstneriske aktiviteter, som baking eller arbeide med bivoks,
eksperimenterer vi også med form, størrelse og matematikk. Også i de daglige gjøremålene sammen med barna har vi med disse begrepene å gjøre, som f.eks.
ved å dekke bordet for et visst antall barn. Barnehagen har et rikt og variert lekemiljø som stimulerer til eksperimentering og erfaring i å finne løsninger.
Mulighetene omgir oss hele tiden.

Progresjonsplan for antall, rom og form

57

1-2 år
Erfare plassering og organisering på avdelingen.
Oppleve dagsrytmen
Utforske og leke med former og størrelser
Hjelpe til å rydde
Hente skoene sine

2-3 år
Stoler etter hverandre blir et tog
Sette sko og tøfler på riktig plass
Sette stoler og krakker på plass rundt bordet
Forstå begreper som høyt, lavt etc.
Veksling mellom aktivitet og hvile

3-4 år
Tid og indre ro hjelper barna til motivasjon og konsentrasjon
Telle hverandre
Oppleve mestring i arbeid sammen med voksne
Sortere, rydde, lage mat, dekke bordet.
Alt har sin plass
Få erfaring med former og farger

4-6 år
Telle på forskjellige språk
Bygge, spikke, sy, veve
Erfaringer med arbeidsprosesser som har en begynnelse og slutt

JULI
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

26
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Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

Siste dag
før ferien

1
Plandag
Bhg stengt
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Nyttig informasjon
Barnehagen er medlem i Steinerbarnehageforbundet
Orgnr: 993 140 244
Postadresse: Postboks 3045, 1506 Moss
Besøksadresse: Veverbakken 42, 1536 Moss
Hjemmeside: www.steinerbarnehagen-moss.no
Mailadresse: moss@steinerbarnehage.no
Telefon:
Hovednummer: 45 95 56 10
Kontor: 91 92 38 08
Sisselrota: 91 92 38 06
Kløverengen: 91 92 38 07
Blomsterengen: 91 92 38 09
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