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INNLEDNING 

Barnehagen 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.  

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. 
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med 
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.  

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng 
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.  

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i 
samarbeid med ansatte og foreldre.  

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

KORT OM BARNEHAGEN 

• Mikaelgården	steinerbarnehage	ligger	på	Bøler	i	bydel	Østensjø	i	Oslo.	Her	har	vi	to	
småbarnsavdelinger	og	to	storbarnsavdelinger.	Storbarnsavdelingene	alternerer	på	å	være	
på	vår	utpost	i	et	vakkert	skogsområde	ved	Pasop	i	bydel	Søndre	Nordstrand;	her	har	vi	et	
tun	med	trelavvo,	overbygget	spiseplass,	fast	bålplass,	utedo	og	vedforråd. 

• Vår	pedagogikk	bygger	på	Rudolf	Steiners	menneskesyn	og	pedagogiske	ideer	rundt	barns	
utvikling.	Menneskets	utviklingsfaser	er	delt	inn	i	sjuårsperioder,	som	pedagoger	og	
oppdragere	arbeider	ut	fra.	Steinerpedagogikken	beskjeftiger	seg	med	de	tre	første	
sjuårsperiodene	i	et	menneskes	liv,	i	barnehagene	arbeider	vi	med	første	sjuårsperiode.	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	tredje	sjuårsperiode	at	verden	er	
sann.	Pedagogen	tar	hensyn	til	dette	når	hun	møter	barnet.	Om	den	første	sjuårsperioden	
kan	man	si	at	barnet	griper	læringen	gjennom	etterligning	og	handling.	I	tiden	før	7	år	
utvikles	basiskompetanse	som	er	selve	fundamentet	for	hvordan	barnet	er	i	stand	til	å	
motta	intellektuell	læring	senere.	I	andre	sjuårsperiode	griper	barnet	læringen	gjennom	
følelsene	sine,	og	i	den	tredje	sjuårsperiode	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,	bevegelses-	og	etterligningsmuligheter.	De	voksne	som	omgir	barna	må	
være	etterligningsverdige.	I	tillegg	må	de	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.	

• I	Mikaelgården	praktiseres	barns	medvirkning	i	stor	grad	ved	å	tilrettelegge	i	tid	og	rom	for	
fri	lek.	

• Ved	hjelp	av	kunstneriske	bearbeidelsesformer	gis	barna	mulighet	til	å	uttrykke	seg	og	bli	
lyttet	til	gjennom	andre	uttrykksformer	enn	verbale.	
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KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE 

• Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing 

• Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte 

• Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og 
læring 

• Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til 
skolestart 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 
• Våre	tiltak	for	å	oppnå	dette	i	år: 

• Gjennom	kontinuerlig	opplæring	og	felles	refleksjon	jobber	vi	med	bevisstgjøring	av	
voksenrollen	i	barnehagen	

• Voksne	jobber	aktivt	for	å	inkludere	alle	i	lek	og	aktivitet	slik	at	ingen	skal	oppleve	
utenforskap	

• Vi	tilrettelegger	for	et	godt	språk-	og	læringsmiljø	og	setter	inn	ekstra	tiltak	ved	behov	

• Ved	hjelp	av	vår	skogsavdeling	legger	vi	til	rette	for	at	barna	skal	være	mye	ute	i	naturen.	Vi	
legger	vekt	på	å	utvikle	både	samarbeid	mellom	barna	og	selvstendighet	hos	det	enkelte	
barn	

 

 

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.	

• Vi	legger	til	rette	for	at	barna	skal	få	erfaringer	med	ulike	årstider	og	værtyper	og	naturens	
gang	i	årsløpet;	alle	barna	er	mye	ute	og	storbarnsavdelingene	er	daglig	i	skogen	hver	2.	uke	

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 
• 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.	

• Vi	skal	fortsette	å	arbeide	med	sansepleie	på	alle	avdelinger	og	utvikling	av	
naturpedagogikken.	Med	uttrykket	"tilstedeværelse	som	pedagogisk	metode"	vil	vi	med	
forelesning,	samtaler	og	øvelser	utvikle	bevissthet	og	tilstedeværelse	blant	barnehagens	
medarbeidere,	både	kollektivt	og	enkeltvis.	

• Bruke	tilgjengelig	info	og	rutiner	bl	a	fra	Bydelen	for	tiltak	dersom	behov	oppstår	

 

 

MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 
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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: 
• Våre	tiltak	for	å	oppnå	dette	i	år: 

• Barnehagen	har	foreldreråd	og	samarbeidsutvalg.	

• Hver	dag	får	barna	høre	folkeeventyr	og/eller	natursagn.	Kunnskapen	som	ligger	i	eventyr	
og	sagn	nærer	barnet	både	når	det	gjelder	kunnskap	og	verdier.	

• 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: 
• Våre	tiltak	for	å	oppnå	dette	i	år: 

• 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.	

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

• 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.	

• Barna	gis	mulighet	til	å	uttrykke	seg	og	bli	lyttet	til	også	gjennom	andre	uttrykksformer	enn	
verbale,	for	eksempel	kunstnerisk.	

• Barna	oppfordres	til	stor	grad	av	selvstendighet	(etter	alder	og	evne).	

• Barn	og	voksne	tar	sammen	ansvar	for	hverdagens	gjøremål	tilpasset	barnets	alder	og	nivå	
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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: 
• Våre	tiltak	for	å	oppnå	dette	i	år: 

• Vi	vektlegger	god	daglig	dialog	med	foreldrene.	Vi	tilbyr	foreldresamtaler	to	ganger	i	året	og	
gir	veiledning	etter	ønske	og	behov,	og	vi	har	foreldremøter,	dugnad	og	hyggelige	
sammenkomster	gjennom	året.	

• Vi	har	foreldreråd	og	SU	

• Valg	på	SU	representantene	skjer	ved	første	foreldremøte	om	høsten.	

• Det	er	nedfelt	retningslinjer	for	SU	

• Hver	sommer	får	alle	familier	sommerbrev	med	informasjon	om	kommende	barnehageår	

• ----------------------------------------------------	

• TILVENNING	I	BARNEHAGEN:	

• Det	er	utarbeidet	en	veileder	for	tilvenning	på	småbarnsavdeling.	Både	foreldre	og	ansatte	
får	denne.	

 

 

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: 
• Våre	tiltak	for	å	oppnå	dette	i	år: 

• Alle	barna	på	storbarnsavd	er	60	%	av	barnehagedagene	ute	i	skogen	

• Avdelingene	er	innredet	og	utstyrt	både	for	lek	og	ro.	Leker	og	fysisk	miljø	er	utformet	for	å	
inspirere	til	fri,	selvstendig	lek	med	livsutfoldelse	og	voksende	initiativkraft.	

• Voksne	støtter,	observerer,	inspirerer	og	motiverer	til	lek	og	aktiviteter	

 

 

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. 
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Våre tiltak for å oppnå dette i år: 
• Våre	tiltak	for	å	oppnå	dette	i	år: 

• Voksne	går	foran	som	gode	modeller	og	behandler	alle	med	respekt	

• Vi	har	utdannet	personale	som	kjenner	barns	behov	etter	alder,	og	med	sterkt	fokus	på	
barndommens	egenverdi.	

• Fri	lek	under	tilsyn	utvikler	demokratisk	sinnelag	

• Barnehagen	er	konfesjonsfri.	Vi	markerer	årets	gang	med	årstidsfester	alle	barn	uansett	
hjemmereligion	kan	delta	på.	

• Vi	har	en	bevisst	holdning	til	å	behandle	individuelt	uavhengig	av	kjønn,	funksjonsnivå,	
etnisk	bakgrunn	og	religion	

 

 

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.	

• Barn	som	ikke	selv	tar	initiativ	til	lek	med	andre	får	hjelp	til	å	komme	inn	i	leken	

• Vi	legger	vekt	på	barnas	egen	evne	til	konfliktløsning;	vi	observerer	og	bidrar	når	det	trengs	

 

 

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 følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng 
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt 
foreldrenes samtykke. 
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Våre tiltak for å oppnå dette i år: 
• Vi	følger	Oslostandard	for	samarbeid	og	sammenheng	mellom	barnehage	og	skole 

• 	

• Vi	har	et	eget	opplegg	for	skolestarterne	en	gang	i	uken.	Der	øver	vi	gradvis	inn	vanskeligere	
håndverksteknikker	og	vi	jobber	med	viljen	og	utholdenheten	til	barna,	styrking	av	sosial	
kompetanse	med	vekt	på	å	kunne	vente	på	tur,	ta	imot	beskjeder,	forholde	seg	til	gitte	
oppgaver,	kunne	samarbeide,	ta	ordet	i	gruppe	

 

 

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

• Vi	har	personalmøte	for	hele	personalgruppen	annenhver	uke,	pedagogene	+	styrer	har	
møter	2-3	timer	hver	uke.	På	disse	møtene	foregår	fortløpende	planlegging	og	evaluering	av	
aktiviteter.	Det	skrives	referat	

• Alle	pedagogene	i	barnehagen	er	involvert	i	drøftinger	av	enkeltbarn;	alle	medarbeidere	er	
involvert	i	oppfølgingen	av	barna.	

• Barnehagen	forholder	seg	til	personopplysningsloven	og	retningslinjer	for	oppbevaring	av	
dokumentasjon	om	enkeltbarn	

• Barnehagen	sender	ukentlig	ut	nyhetsbrev	på	mail;	drypp	fra	dagliglivet	på	avdelingene	
deles	på	en	lukket	digital	tjeneste	

• BARNEHAGENS	ARBEIDSMÅTER	-	DIGITAL	PRAKSIS	
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PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

• Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

• Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. 

 

FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 
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KOMMUNIKASJON 
SPRÅK 
TEKST 

• språklig	kommunikasjon,	utvikle	
trygghet	og	tillit	til	sine	
omgivelser 

• steder	for	kommunikasjon	er	på	
stellebordet,	i	
garderobesituasjonen,	ved	
måltidet	og	i	leken	

• De	voksne	tolker	barnas	
kroppsspråk	og	hjelper	barna	
med	å	finne	ord	og	språklige	
uttrykk	

• Sanger	og	vers	med	bevegelser	

 

• det	arbeides	bevisst	og	organisert	
med	språk 

• fortellerstunden	med	
folkeeventyr	gir	språklig	rikdom	
gjennom	det	karakteristiske	
eventyrspråket.	Fortellerstunden	
stiller	krav	til	barnets	
konsentrasjon,	og	utvikler	
barnets	språklige	
oppmerksomhet.	

• På	”ringen”	arbeides	det	med	
sanger,	vers	og	rim	–	ofte	fulgt	av	
bevegelser	og	enkle	
dramatiseringer.	Den	lekne	
tilnærmingen	til	språket	vekker	
barnets	nysgjerrighet	og	
stimulerer	barnets	fonetiske	
ferdigheter.	Vi	arbeider	med	de	
samme	sanger	og	vers	over	tid	
som	gi	barnet	mulighet	til	
språklig	fordypelse,	som	igjen	gir	
pedagogene	verktøy	for	å	fange	
opp	barn	som	måtte	ha	forsinket	
eller	avvikende	språkutvikling	

• Frilekaktiviteten	i	
skogsavdelingen	er	i	seg	selv	
forløsende	på	den	språklige	
aktiviteten;	ordforrådet	blir	
rikere,	samtalene	og	
samtaleemnene	blir	mer	
mangfoldige.	

 

• det	arbeides	bevisst	og	organisert	
med	språk 

• fortellerstunden	med	
folkeeventyr	gir	språklig	rikdom	
gjennom	det	karakteristiske	
eventyrspråket.	Folkeeventyrene	
står	sterkt	i	alle	kulturer,	er	
handlingsmettede	fortellinger	
som	appellerer	til	forstanden	via	
hjertet.	Fortellerstunden	stiller	
krav	til	barnets	konsentrasjon,	og	
utvikler	barnets	språklige	
oppmerksomhet.	

• På	”ringen”	arbeides	det	med	
sanger,	vers	og	rim	–	ofte	fulgt	av	
bevegelser	og	enkle	
dramatiseringer.	Barnets	
språklige	bevissthet	styrkes	
gjennom	rim	og	språkets	formelle	
sider.	Den	lekne	tilnærmingen	til	
språket	vekker	barnets	
nysgjerrighet	og	stimulerer	
barnets	fonetiske	ferdigheter.	Vi	
arbeider	med	de	samme	sanger	
og	vers	over	tid	som	gi	barnet	
mulighet	til	språklig	fordypelse,	
som	igjen	gir	pedagogene	verktøy	
for	å	fange	opp	barn	som	måtte	
ha	forsinket	eller	avvikende	
språkutvikling	

• Frilekaktiviteten	i	
skogsavdelingen	er	i	seg	selv	
forløsende	på	den	språklige	
aktiviteten;	ordforrådet	blir	
rikere,	samtalene	og	
samtaleemnene	blir	mer	
mangfoldige.	Tenkningen	utvikles	

• 5.	Vi	leser	i	en	bok,	vi	skriver	
handlelister,	lager	plakater	hvor	
vi	inviterer	til	fest	eller	lager	
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KROPP 
BEVEGELSE 
HELSE 

• klatre	opp	i	stolen	sin. 

• Finmotorikk	øves	gjennom	leker	
og	bevegelser	i	”ringen”.	

• Barnets	sunnhet	styrkes	gjennom	
kosthold	

• Hver	dag	et	varmt	måltid	av	
økologiske	råvarer.	Å	lage	mat	
sammen	med	barna	er	en	rolig	og	
meningsfull	aktivitet	som	kan	
grunnlegge	gode	vaner	og	
holdninger	til	mat	og	måltid	

 

• stoler	oppå	hverandre	i	en	
utfordrende	balanseøvelse 

• Finmotorikk	øves	gjennom	leker	
og	bevegelser	i	”ringen”.	

• løping,	hopping	og	klatring,	i	
skogen.	

• I	Skogavdelingen	får	man	alt	
dette.	Frileken	gir	store	
bevegelsesmuligheter.	

• Barnets	sunnhet	styrkes	gjennom	
kosthold,	

• Hver	dag	et	varmt	måltid	av	
økologiske	råvarer.	Å	lage	mat	
sammen	med	barna	er	en	rolig	og	
meningsfull	aktivitet	som	kan	
grunnlegge	gode	vaner	og	
holdninger	til	mat	og	måltid	

 

• stoler	oppå	hverandre	i	en	
utfordrende	balanseøvelse 

• Finmotorikk	øves	gjennom	leker	
og	bevegelser	i	”ringen”.	

• løping,	hopping	og	klatring,	i	
skogen.	

• I	Skogavdelingen	får	man	alt	
dette.	Frileken	gir	store	
bevegelsesmuligheter.	Her	finnes	
adekvate	utfordringer	som	
styrker	deres	kroppslige	
kompetanse.	Barna	mestrer	seg	
selv	og	sin	kropp	med	høy	
intensitet.	

• Barnets	sunnhet	styrkes	gjennom	
kosthold,	

• Hver	dag	et	varmt	måltid	av	
økologiske	råvarer.	Å	lage	mat	
sammen	med	barna	er	en	rolig	og	
meningsfull	aktivitet	som	kan	
grunnlegge	gode	vaner	og	
holdninger	til	mat	og	måltid	
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KUNST 
KULTUR 
KREATIVITET 

• Kunst	er	ikke	primært	et	fag	i	
steinerpedagogikken,	men	en	
metode	for	å	skape	innlevelse	og	
engasjement	hos	barnet.	
Gjennom	aktivt	nærvær,	
fortellerkunst,	sang	og	
utelukkende	levende	musikk,	må	
den	voksne	spille	på	sine	musiske	
strenger	i	møtet	med	barna.	
Pedagogisk	kunst	betyr	bl	a	å	
skape	god	stemning	og	”magiske”	
stunder	for	barna	og	å	unngå	å	
henfalle	til	innholdsløse	rutiner. 

• barna	skal	utvikle	tillit	til	egne	
sanser,	og	glede	over	egen	
kreativitet	og	uttrykksform.	

• kulturformidling	gjennom	sanger,	
eventyr	og	vers.	Det	spilles	lyre	
(liten	harpe),	dukketeater,	
bordteater	og	enkle	
dramatiseringer	er	en	del	av	
barnehageåret	

 

• Kunst	er	ikke	primært	et	fag	i	
steinerpedagogikken,	men	en	
metode	for	å	skape	innlevelse	og	
engasjement	hos	barnet.	
Gjennom	aktivt	nærvær,	
fortellerkunst,	sang	og	
utelukkende	levende	musikk,	må	
den	voksne	spille	på	sine	musiske	
strenger	i	møtet	med	barna.	
Pedagogisk	kunst	betyr	bl	a	å	
skape	god	stemning	og	”magiske”	
stunder	for	barna	og	å	unngå	å	
henfalle	til	innholdsløse	rutiner. 

• barna	skal	utvikle	tillit	til	egne	
sanser,	og	glede	over	egen	
kreativitet	og	uttrykksform.	

• kulturformidling	gjennom	sanger,	
eventyr	og	vers.	Det	spilles	lyre	
(liten	harpe),	dukketeater,	
bordteater	og	enkle	
dramatiseringer	er	en	del	av	
barnehageåret	

• formingsaktiviteter	som	maling,	
modellering	med	bivoks,	tegner	
og	tover	i	ull.	Barna	spikker	og	
snekrer,	klipper	og	syr.	

• Vi	ser	et	slektskap	mellom	lek	
som	fenomen	og	kunstnerens	
uttrykksformer.	Mye	av	
grunnlaget	for	levende,	
selvstendig	tenkning	i	skolealder,	
etableres	gjennom	rik	og	levende	
lek	i	barnehagealder,	og	
forsterkes	av	ulike	kunstneriske	
bearbeidelsesformer.	

 

• Kunst	er	ikke	primært	et	fag	i	
steinerpedagogikken,	men	en	
metode	for	å	skape	innlevelse	og	
engasjement	hos	barnet.	
Gjennom	aktivt	nærvær,	
fortellerkunst,	sang	og	
utelukkende	levende	musikk,	må	
den	voksne	spille	på	sine	musiske	
strenger	i	møtet	med	barna.	
Pedagogisk	kunst	betyr	bl	a	å	
skape	god	stemning	og	”magiske”	
stunder	for	barna	og	å	unngå	å	
henfalle	til	innholdsløse	rutiner. 

• barna	skal	utvikle	tillit	til	egne	
sanser,	og	glede	over	egen	
kreativitet	og	uttrykksform.	

• kulturformidling	gjennom	sanger,	
eventyr	og	vers.	Det	spilles	lyre	
(liten	harpe),	dukketeater,	
bordteater	og	enkle	
dramatiseringer	er	en	del	av	
barnehageåret	

• formingsaktiviteter	som	maling,	
modellering	med	bivoks,	tegner	
og	tover	i	ull.	Barna	spikker	og	
snekrer,	klipper	og	syr.	I	mai/juni	
lager	de	hestehode	med	man	og	
tøyler	til	kjepphester.	

• Vi	ser	et	slektskap	mellom	lek	
som	fenomen	og	kunstnerens	
uttrykksformer.	Mye	av	
grunnlaget	for	levende,	
selvstendig	tenkning	i	skolealder,	
etableres	gjennom	rik	og	levende	
lek	i	barnehagealder,	og	
forsterkes	av	ulike	kunstneriske	
bearbeidelsesformer.	

 



Årsplan 2017 13 
	

NATUR 
MILJØ 
TEKNIKK 

• Miljøbevissthet	er	forankret	i	
steinerpedagogikkens	
verdigrunnlag. 

• Vi	følger	årstidene	og	naturens	
endringer.	

• Vi	foretrekker	manuell	hjulvisp	
fremfor	elektrisk	dersom	vi	skal	
vispe	krem.	Slik	erfarer	barnet,	
med	egen	kropp	som	kraftkilde,	
teknikken	i	redskapet.	

• Å	balansere	klosser	oppå	
hverandre	til	de	raser,	å	trille	en	
ball.	

 

• Miljøbevissthet	er	forankret	i	
steinerpedagogikkens	
verdigrunnlag. 

• Vi	følger	årstidene	og	naturens	
endringer.	

• Skogsbarnehagen	med	fri	lek	i	
natur	skaper	nærhet	til	natur	

• tenner	bål,	spikke,	lage	mat	ute	
og	bruker	det	vi	finner	i	naturen..	

• Hagestell,	kjøkkenhage	som	
forberedes	Egne	bær	og	
grønnsaker	høstes	og	benyttes	til	
måltidene	våre	når	årstiden	tilbyr	
det.	

• viktig	teknisk	forståelse	i	egne	
utprøvinger	og	erfaringer,	
påkledning	er	tekniske	erfaringer:	
En	knapp	skal	knappes,	en	
glidelås	skal	mestres	

• å	synliggjøre	sammenhengen	
mellom	ulike	prosesser	vi	omgir	
oss	med:	Kornet	sås,	det	høstes,	
det	treskes	og	vi	maler	det	selv	til	
mel	på	håndkvern.	

• Av	rognebær	lager	vi	smykker,	av	
en	liten	gren	lager	vi	en	knagg	og	
av	pinner	spikker	vi	håndtak	til	
lanternene	i	november	

• Årstidsbordene	på	avdelingene	
speiler	til	enhver	tid	årstiden	og	
hvordan	naturen	viser	seg	
utendørs.	

• Vår	utendørs	vannrenne	gir	
rikelig	mulighet	for	forskning	med	
vann	med	bl	a	mye/lite,	
rask/langsom,	foss/flod	

 

• Miljøbevissthet	er	forankret	i	
steinerpedagogikkens	
verdigrunnlag. 

• Vi	følger	årstidene	og	naturens	
endringer.	

• Skogsbarnehagen	med	fri	lek	i	
natur	skaper	nærhet	til	natur	

• tenner	bål,	spikke,	lage	mat	ute	
og	bruker	det	vi	finner	i	naturen..	

• Hagestell,	kjøkkenhage	som	
forberedes	Egne	bær	og	
grønnsaker	høstes	og	benyttes	til	
måltidene	våre	når	årstiden	tilbyr	
det.	

• viktig	teknisk	forståelse	i	egne	
utprøvinger	og	erfaringer,	
påkledning	er	tekniske	erfaringer:	
En	knapp	skal	knappes,	en	
glidelås	skal	mestres	

• å	synliggjøre	sammenhengen	
mellom	ulike	prosesser	vi	omgir	
oss	med:	Kornet	sås,	det	høstes,	
det	treskes	og	vi	maler	det	selv	til	
mel	på	håndkvern.	

• Av	rognebær	lager	vi	smykker,	av	
en	liten	gren	lager	vi	en	knagg	og	
av	pinner	spikker	vi	håndtak	til	
lanternene	i	november	og	kropp	
til	kjepphester	i	juni	

• Årstidsbordene	på	avdelingene	
speiler	til	enhver	tid	årstiden	og	
hvordan	naturen	viser	seg	
utendørs.	

• Vår	utendørs	vannrenne	gir	
rikelig	mulighet	for	forskning	med	
vann	med	bl	a	mye/lite,	
rask/langsom,	foss/flod	
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ETIKK 
RELIGION 
FILOSOFI 

• I	grunnlaget	for	
steinerpedagogikken	ligger	en	
økologisk	orientert	etikk	og	
helhetstenkning	som	ser	på	
sammenhenger	mellom	
tilværelsens	materielle	og	
spirituelle	sider. 

• barnas	legemlige,	sjelelige	og	
åndelige	natur	verdsettes	og	
stimuleres.	

• Undring	sammen	med	barn	gir	
grobunn	for	filosofi	og	refleksjon.	

• barna	blir	møtt	med	respekt	for	
sin	egenart,	sine	tanker	og	
følelser,	slik	utvikler	barna	
respekt	for	hverandres	ulikhet.	

 

• I	grunnlaget	for	
steinerpedagogikken	ligger	en	
økologisk	orientert	etikk	og	
helhetstenkning	som	ser	på	
sammenhenger	mellom	
tilværelsens	materielle	og	
spirituelle	sider. 

• barnas	legemlige,	sjelelige	og	
åndelige	natur	verdsettes	og	
stimuleres.	

• Undring	sammen	med	barn	gir	
grobunn	for	filosofi	og	refleksjon.	

• barna	blir	møtt	med	respekt	for	
sin	egenart,	sine	tanker	og	
følelser,	slik	utvikler	barna	
respekt	for	hverandres	ulikhet.	

• Vårt	mål	er	at	barnets	
individualitet	skal	styrkes	og	
sosialiseres	på	en	slik	måte	at	det	
på	sikt	kan	forholde	seg	
selvstendig	og	tillitsfullt	til	
verden.	Heller	enn	å	forklare	
religion	og	sette	den	inn	i	voksnes	
kunnskapsoversikter	forsøker	vi	å	
ivareta	barnas	umiddelbare	
hengivenhet	og	nærhet	til	
årstidene,	høytidenes	billedrike	
fortellinger	og	livets	små	og	store	
gåter.	Vi	ønsker	at	barna	skal	leve	
seg	inn	i	istedenfor	å	lære	om.	
Slik	prøver	vi	å	ivareta	en	
stemning	av	undring	fremfor	å	gi	
ferdige	svar	

 

• I	grunnlaget	for	
steinerpedagogikken	ligger	en	
økologisk	orientert	etikk	og	
helhetstenkning	som	ser	på	
sammenhenger	mellom	
tilværelsens	materielle	og	
spirituelle	sider. 

• barnas	legemlige,	sjelelige	og	
åndelige	natur	verdsettes	og	
stimuleres.	

• Undring	sammen	med	barn	gir	
grobunn	for	filosofi	og	refleksjon.	

• barna	blir	møtt	med	respekt	for	
sin	egenart,	sine	tanker	og	
følelser,	slik	utvikler	barna	
respekt	for	hverandres	ulikhet.	

• Vårt	mål	er	at	barnets	
individualitet	skal	styrkes	og	
sosialiseres	på	en	slik	måte	at	det	
på	sikt	kan	forholde	seg	
selvstendig	og	tillitsfullt	til	
verden.	Heller	enn	å	forklare	
religion	og	sette	den	inn	i	voksnes	
kunnskapsoversikter	forsøker	vi	å	
ivareta	barnas	umiddelbare	
hengivenhet	og	nærhet	til	
årstidene,	høytidenes	billedrike	
fortellinger	og	livets	små	og	store	
gåter.	Vi	ønsker	at	barna	skal	leve	
seg	inn	i	istedenfor	å	lære	om.	
Slik	prøver	vi	å	ivareta	en	
stemning	av	undring	fremfor	å	gi	
ferdige	svar	
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NÆRMILJØ 
SAMFUNN 

• Barnets	samfunn	og	nærmiljø	er	
egen	avdeling	først	og	fremst;	
dette	utvides	til	naboavdelingen	
og	etter	hvert	kommer	de	store	
barna	til 

• Småbarnsavdelingen	er	ofte	
barnets	og	foreldres	første	møte	
med	barnehagen	og	dette	
samarbeidet	skal	være	trygt	og	
nært.	Barnet	skal	oppleve	
samarbeidet	mellom	hjemmet	og	
barnehagen,	foreldrenes	
delaktighet	i	barnehagens	
utvikling	og	drift	gjennom	
dugnader	og	deltagelse	på	fester	
gir	barnet	opplevelsen	av	at	de	
voksne	har	et	fellesskap	rundt	
barnehagen.	

• For	de	yngste	barna	er	det	
tilstrekkelig	å	bli	kjent	med	
barnehagens	lokaler	og	å	
orientere	seg	fra	sin	stol	til	
toalettet,	eller	fra	knaggen	i	
garderoben	til	lekene	på	
avdelingen.	

• De	yngste	barnas	nærmiljø	har	
liten	radius,	og	de	går	ikke	på	
ekskursjoner	utenfor	
barnehagens	område.	

• barnehagen	er	en	viktig	arena	for	
å	lære	at	andre	barn	skal	bli	sett	
og	hørt.	Ved	å	vente	på	tur,	
måtte	utsette	egne	behov,	hjelpe	
hverandre,	trøste	hverandre	og	
lytte	til	hverandre	legges	
grunnlaget	for	en	forståelse	for	
hva	en	gruppe	er.	De	voksne	må	
hjelpe	barn	å	sette	ord	på	egne	
erfaringer	og	følelser.	

 

• Barnets	samfunn	og	nærmiljø	er	
egen	avdeling	og	alle	de	andre	
barna	i	barnehagen 

• Barnet	skal	oppleve	at	
samarbeidet	mellom	hjemmet	og	
barnehagen	er	trygt	og	nært.	
Foreldrenes	delaktighet	i	
barnehagens	utvikling	og	drift	
gjennom	dugnader	og	deltagelse	
på	fester	gir	barnet	opplevelsen	
av	at	de	voksne	har	et	fellesskap	
rundt	barnehagen.	

• Det	er	et	mål	at	hvert	barn	skal	
oppleve	fellesskap	og	tilhørighet	i	
gruppen.	

• Barnehagen	er	en	viktig	arena	for	
å	lære	at	andre	barn	skal	bli	sett	
og	hørt.	Ved	å	vente	på	tur,	
måtte	utsette	egne	behov,	hjelpe	
hverandre,	trøste	hverandre	og	
lytte	til	hverandre	opparbeides	
gradvis	en	forståelse	for	hva	en	
gruppe	(et	samfunn)	er	og	
hvordan	samfunn	fungerer	
sammen.	De	voksne	er	sentrale	i	
denne	prosessen,	både	som	
forbilder	og	ved	å	hjelpe	barn	å	
sette	ord	på	egne	erfaringer	og	
følelser.	

• På	storbarnavdelingene	utvides	
radiusen	

• Gjennom	turer	i	nærskogen	
erobrer	de	sitt	nærmiljø	

• 7.	På	lanternefesten	i	november	
vandrer	vi	i	nærmiljøet	med	
lanterner	og	sanger	

• 8.	Barna	går	små	ærend	med	en	
voksen:	til	butikken,	til	
postkontoret,	til	miljøstasjonen	i	

• Barnets	samfunn	og	nærmiljø	er	
egen	avdeling	og	alle	de	andre	
barna	i	barnehagen 

• Barnet	skal	oppleve	at	
samarbeidet	mellom	hjemmet	og	
barnehagen	er	trygt	og	nært.	
Foreldrenes	delaktighet	i	
barnehagens	utvikling	og	drift	
gjennom	dugnader	og	deltagelse	
på	fester	gir	barnet	opplevelsen	
av	at	de	voksne	har	et	fellesskap	
rundt	barnehagen.	

• Det	er	et	mål	at	hvert	barn	skal	
oppleve	fellesskap	og	tilhørighet	i	
gruppen.	

• Barnehagen	er	en	viktig	arena	for	
å	lære	at	andre	barn	skal	bli	sett	
og	hørt.	Ved	å	vente	på	tur,	
måtte	utsette	egne	behov,	hjelpe	
hverandre,	trøste	hverandre	og	
lytte	til	hverandre	opparbeides	
gradvis	en	forståelse	for	hva	en	
gruppe	(et	samfunn)	er	og	
hvordan	samfunn	fungerer	
sammen.	De	voksne	er	sentrale	i	
denne	prosessen,	både	som	
forbilder	og	ved	å	hjelpe	barn	å	
sette	ord	på	egne	erfaringer	og	
følelser.	

• Radiusen	utvides	

• Gjennom	turer	i	nærskogen	
erobrer	de	sitt	nærmiljø	

• På	lanternefesten	i	november	
vandrer	vi	i	nærmiljøet	med	
lanterner	og	sanger	

• 8.	Barna	går	små	ærend	med	en	
voksen:	til	butikken,	til	
postkontoret,	til	miljøstasjonen	i	
nærheten,	besøk	på	biblioteket	
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ANTALL 
FORM 
ROM 

• Bevegelse,	balanse	og	berøring	er	
viktige	faktorer	for	at	barnet	skal	
bli	bevisst	sin	egen	kropp	i	
rommet.	Barna	bruker	egen	
kropp	og	ved	hjelp	av	den	voksne	
blir	de	kjent	med	begreper	som	
inni,	oppå,	utenfor,	ved	siden	av	
osv 

• Leketøy	av	naturmaterialer	har	
sin	egen	overflate,	struktur,	form	
og	tyngde	som	hver	i	sær	gir	ulike	
sanseopplevelser.	

• I	ringleken	små	tellesanger	med	
bevegelse	

 

• Bevegelse,	balanse	og	berøring	er	
viktige	faktorer	for	at	barnet	skal	
bli	bevisst	sin	egen	kropp	i	
rommet.	Barna	bruker	egen	
kropp	for	å	forstå	begreper	som	
inni,	oppå,	utenfor,	ved	siden	av	
osv 

• Med	kroppen	som	redskap	
danner	barnet	seg	en	oppfatning	
av	størrelse,	romfølelse	og	form.	
Gjennom	løp	eller	bevegelse	fra	
en	kant	av	rommet	til	den	andre	
tilegner	barnet	seg	en	oppfatning	
av	rommets	fysiske	dimensjon	i	
forhold	til	seg	selv.	”Romfølelsen”	
er	i	utvikling.	

• Leketøy	av	naturmaterialer	har	
sin	egen	overflate,	struktur,	form	
og	tyngde	som	hver	i	sær	gir	ulike	
sanseopplevelser.	

• I	ringleken	har	vi	telle-sanger	og	
remseeventyr	speiler	
handlingsforløpet	i	tid.	
Eventyrene	er	fulle	av	tall	og	ulike	
tallkvaliteter,	ofte	gåtefullt	og	
kvalitativt	fremstilt.	

• I	den	daglige	matlaging	er	tall	og	
form	til	stede	når	vi	teller	
poteter,	skjærer	gulrøtter	i	
mindre	enheter	eller	måler	
hvetemel.	

• Når	vi	dekker	bord	og	teller	hvor	
mange	vi	er	-	Hvor	mange	barn,	
hvor	mange	voksne?	Kopper?	
Skåler?	Skjeer?	

• 7.	Vi	baker	og	former	boller	og	
brød	–	to	ulike	former,	

• 8.	Etter	lekestunden	skal	det	
ryddes,	kategorisere	og	

• Bevegelse,	balanse	og	berøring	er	
viktige	faktorer	for	at	barnet	skal	
bli	bevisst	sin	egen	kropp	i	
rommet.	Barna	bruker	egen	
kropp	for	å	forstå	begreper	som	
inni,	oppå,	utenfor,	ved	siden	av	
osv 

• Med	kroppen	som	redskap	
danner	barnet	seg	en	oppfatning	
av	størrelse,	romfølelse	og	form.	
Gjennom	løp	eller	bevegelse	fra	
en	kant	av	rommet	til	den	andre	
tilegner	barnet	seg	en	oppfatning	
av	rommets	fysiske	dimensjon	i	
forhold	til	seg	selv.	”Romfølelsen”	
er	i	utvikling	og	utvikles	
ytterligere	gjennom	
bevegelsesformen	eurytmi	som	
kommer	inn	som	aktivitet	for	
skolestarterne.	

• Leketøy	av	naturmaterialer	har	
sin	egen	overflate,	struktur,	form	
og	tyngde	som	hver	i	sær	gir	ulike	
sanseopplevelser.	

• I	ringleken	har	vi	telle-sanger	og	
remseeventyr	speiler	
handlingsforløpet	i	tid.	
Eventyrene	er	fulle	av	tall	og	ulike	
tallkvaliteter,	ofte	gåtefullt	og	
kvalitativt	fremstilt.	

• I	den	daglige	matlaging	er	tall	og	
form	til	stede	når	vi	teller	
poteter,	skjærer	gulrøtter	i	
mindre	enheter	eller	måler	
hvetemel.	

• 6.	Når	vi	dekker	bord	og	teller	
hvor	mange	vi	er	-	Hvor	mange	
barn,	hvor	mange	voksne?	
Kopper?	Skåler?	Skjeer?	Hvordan	
ser	det	ut	på	bordet	når	vi	har	
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Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Elin Bråten 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 12.06.17 
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