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INNLEDNING 

Mikaelgården steinerbarnehage drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med 
progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak 
for å nå disse. 

Årsplanen er et arbeidsdokument. Barnehagen arbeider etter Pedagogisk plan for steinerbarnehager 
som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. 
Pedagogisk plan ligger på vår hjemmeside www.mikaelgaarden.no.  

Gjennom planene kan foreldrene få et godt innblikk i barnehagens arbeid og se en sammenheng 
mellom aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. 

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen. Forarbeidet gjøres i 
samarbeid med avdelingslederne og styrer (ledergruppen) og den forelegges for hele kollegiet før 
barnehagens samarbeidsutvalg får den til gjennomsyn og uttalelse. 

Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 
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OM BARNEHAGEN 

Mikaelgården steinerbarnehage ligger i det tidligere Bøler Samfunnshus i bydel Østensjø i Oslo. Her har vi to 
småbarnsavdelinger og en storbarnsavdeling og et (eg to) uteområde(r) som er i utvikling når det gjelder 
vegetasjon og aktiviteter for barna. Vi har en uteavdeling i et vakkert skogsområde ved Pasop i bydel Søndre 
Nordstrand; avdelingen er et tun med trelavvo, overbygget spiseplass, fast bålplass, utedo og vedforråd. Der har 
vi en storbarnsavdeling. 

EN KORT INNFØRING I STEINERPEDAGOGIKK 

Barnehagenes pedagogikk springer ut fra antroposofien, som ble grunnlagt av Rudolf Steiner på begynnelsen av 
1900-tallet. Rudolf Steiner ga impulser til blant annet pedagogikk, legevitenskap, naturvitenskap, 
Camphillbevegelsen, biodynamisk dyrking og arkitektur. Det er en filosofisk retning som tar utgangspunkt i det 
helhetlige menneske og forholdet mellom mennesket og omgivelsene.  

Vår pedagogikk bygger på Rudolf Steiners menneskesyn og pedagogiske ideer rundt barns utvikling. 
Utviklingsfasene er delt inn i 7-årsperioder, som pedagoger og oppdragere arbeider ut fra. Steinerpedagogikken 
beskjeftiger seg først og fremst med de tre første 7-årsperiodene i et menneskes liv, vi i barnehagene kun med 
den første. For denne periode gjelder at ”verden er god” og vi arbeider for at barnet skal oppleve at verden er 
god. Denne perioden varer til tannfellingen og med de blivende tennenes framvekst begynner en ny periode i 
barnets liv. I perioden mellom 7 og 14 år søker steinerpedagogikken å formidle at verden er skjønn, og i neste 
7-årsperiode at verden er sann. Pedagogen vil ta hensyn til dette når han/hun møter barnet.  

Om den første 7-årsperioden kan man si at barnet griper læringen gjennom handling og etterligning. Tiden før 7 
år tjener til å utvikle basiskompetanse som er selve fundamentet for hvordan barnet er i stand til å motta 
intellektuell læring senere. I andre 7-årsperiode griper barnet læringen gjennom følelsene sine, og i den tredje 7-
årsperiode griper barnet læringen gjennom sitt intellekt.  

Gjennom etterligning og påvirkning fra omgivelsene inspireres barnet til læring og utvikling. Derfor er det et 
sentralt element i steinerpedagogikken å stimulere til gode sanseopplevelser samt bevegelses- og 
etterligningsmuligheter. De voksne som omgir barna må være etterligningsverdige i tillegg til at de må legge 
vekt på estetikk og kvalitet i barnets omgivelser. Vi bestreber oss på å gi barna gode opplevelser både i 
barnehagens dagligliv og gjennom tradisjonelle fester og høytider, opplevelser som gir trygghet, glede og 
livsmot. Vår intensjon er å utvikle barna til frie, selvstendige og kreative mennesker med gode verdier. 

Barns medvirkning 

Rammeplanen fremhever at alle barn har rett til medvirkning. Medvirkning som begrep kan tolkes på ulike 
måter. I Mikaelgården steinerbarnehage forstås og praktiseres medvirkning som beskrevet i det følgende: Barn 
er avhengige av aktive og lyttende voksne som oppfatter deres behov og intensjon, og som handler ut ifra det. 
De voksnes evne til å fange opp barns verbale og nonverbale uttrykk, tolke dem med et positivt blikk og handle 
deretter, er den viktigste måten å virkeliggjøre barnas medvirkning i barnehagen.  

I Mikaelgården praktiseres barns medvirkning i stor grad ved å tilrettelegge i tid og rom for fri lek. Barna 
foretar selvstendige valg rundt organisering av leken, lekegjenstander, tidsbruk og bruk av rommet. Det legges 
vekt på at barn er ulike og har ulike behov, også når det kommer til deltagelse i aktiviteter. Et viktig kriterium 
for at en aktivitet skal kunne defineres som lek, er at den er frivillig, spontan og lystbetont. 

Ved hjelp av kunstneriske bearbeidelsesformer gis barna mulighet til å uttrykke seg og bli lyttet til gjennom 
andre uttrykksformer enn verbale.  

Vi er opptatt av at medvirkning og barns rett til å bli hørt ikke er ensbetydende med at barn må foreta valg med 
konsekvenser som ligger utenfor deres oversikt. Avstemninger og ”skinndemokrati” har ingen plass i en 
steinerbarnehage. Vi forstår barn som aktive og uttrykksfulle deltagere i fellesskapet, men i visshet om at 
voksne har ansvaret for helheten.  
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KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE 

• Alle barn skal kunne norsk før skolestart. 

• Det skal være høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslos barnehager 

• Alle ansatte i barnehagene skal ha gode norskferdigheter og kunnskaper om barns 
språkutvikling. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• På alle avdelinger får barna daglig og gjennom hele dagen oppleve sanger, rim og vers. 

• Vi legger stor vekt på muntlig fortelling – både eventyr og egne historier, hver eneste dag. 

• Hver annen uke har vi personalmøte for hele personalgruppen. Der tar vi opp faglige og 
praktiske problemstillinger. 

 

BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER 

• Mikaelgården steinerbarnehage skal oppfylle rammeplanen og dens intensjoner. 

• Vi skal gi barna en god og trygg barnehagehverdag i kjærlige og hjemlige omgivelser som gir 
grobunn for senere intellektuelle aktiviteter. 

• Gjennom hele året arbeider medarbeiderne i barnehagen for å utvikle seg i sitt arbeid med 
barna.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Legge gode planer for året og følge dem.  

• Faste dagsrytmer, ukerytmer og årsrytmer. Mye frilek både inne, på uteområdet og i 
skogen. 

• Dette barnehageåret skal vi studere Rudolf Steiners De tolv sanser, med hovedvekt 
på sansepleie i en skogsavdeling, som er overførbart til andre typer avdelinger.  Når 
vi vet hva vi skal gjøre for å stimulere sansene har vi flere verktøy vi kan bruke for å 
hjelpe det enkelte barn med  

 
 

MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

• 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.  

• Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er 
forankret i menneskerettighetene.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  
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• Barnehagen har foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

• Hver dag får barna høre folkeeventyr og/eller natursagn. 

• Vi bruker sanger og vers fra barnesangtradisjonen og folkemusikkskatten. 

 

 

BARNS MEDVIRKNING 

• Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. 

• Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

• Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• tilrettelegge for frilek. (Frilek = lek uten voksenstyring). 

• Barna foretar selvstendige valg rundt organisering av leken, lekegjenstander, tidsbruk og bruk av 
rommet 

• Barna gis mulighet til å uttrykke seg og bli lyttet til gjennom andre uttrykksformer enn verbale. 

  

SAMARBEID MED BARNAS HJEM 

• 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.  

• For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Vi har et foreldreråd  

• Barnehagen har et fungerende SU Valg på SU representantene skjer ved første foreldremøte 
om høsten, dette året 25. August.  

• Retningslinjer for SU skal nedfelles høsten 2014  

 

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING 

• Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Alle storbarn er 60 % av barnehagedagene ute i skogen 

• Avdelingene er innredet og utstyrt både for lek og ro. 
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INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN 

• Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

• Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering. 

• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Vi har utdannet personale som kjenner barns behov etter alder. 

• Barnehagen er konfesjonsfri. Vi markerer årets gang med årstidsfester  

 

SOSIAL KOMPETANSE 

• Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 
for fellesskap og vennskap. 

• Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Barna har fast tilknytning til sin avdeling og sine voksne. 

• Vi legger vekt på samlende aktiviteter som ringleker og felles måltider med alle barn og alle 
voksne på avdelingen. 

• Vi formidler folkeeventyr, sagn og hverdagshistorier fra forskjellige miljøer til barna hver 
eneste dag.  

• Barna får, etter alder, erfaringer med ulike kunstneriske uttrykk. 

 

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 

• Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 
skole og eventuelt aktivitetsskole.  

Alle kommunale barnehager og skoler skal følge Oslostandard for samarbeid og sammenheng 
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt 
foreldrenes samtykke. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

• Vi fyller ut og sender informasjonsskjemaet til de skoler som kontakter oss før skolestart. 
Etter foreldrenes samtykke. 

 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

• Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.  

• Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. 

• Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes 
fortløpende. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

• Vi har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret – alle ansatte deltar. 

• Vi har personalmøte for hele personalgruppen annenhver uke i tillegg til at pedagogene + 
styrer har møter minst to timer hver uke. 

• Alle ansatte i hele barnehagen er involvert i drøftinger og oppfølging av enkeltbarn. 

• Alle avdelinger tilbyr foreldresamtaler minst to ganger i året.  

• Vi inviterer til foreldremøte minst to ganger i året. 

 


