
Høstfest 
 
Høstfesten var tidligere et højdepunkt i det daglige liv.  
 
Høstfesten holder vi som regel i begyndelsen af september. Det varierer 
om den holdes som lørdagsfest med forældre eller som ”intern fest” en 
fredag i skoletiden. Læs herunder beskrivelsen af festens forskellige 
udformning i hhv. børnehave klasse og skolen, samt lidt om 
forberedelserne til festen. 
  
  
I børnehaveklassen fejres den som regel som i Steinerbørnehaven. Både børnehaven 
og børnehaveklassen oplever det ”særlige” høsteventyr sammen. 
  
   ********************************* 
 
 
Forberedelserne: 
Forud for høstfesten går mange forberedelser. Der bliver sunget høstsange, leget 
sanglege og hørt eventyr, der indeholder høststemningen. 
Det kan være, at børnene allerede i foråret har sået korn på en mark ved en bondegård. 
I løbet af sommeren har de så besøgt stedet for at opleve, hvordan deres korn spirer og 
gror. Nogle er endda så heldige, at de får lov til at opleve en bondemand høste kornet 
med en le, imens de synger høstsange til. Bagefter samler hvert barn et neg af kornet. 
Hjemme igen tærskes kornet på et lagen under sang, og til sidst samles det for at blive 
kværnet til mel på små kaffemøller eller med en stenkværn som kan betjenes af 3 børn. 
Af melet bliver der skabt de smukkeste høstbrød. 
Nogle af børnene og de voksne har måske fundet et godt sted, hvor der vokser hyben, 
brombær eller æbler. De bliver renset og kogt til syltetøj. 
Alt dette medfører, at klassen nu begynder at dufte og alle er aktive i fællesskab. Fløde 
bliver til smør gennem en” evig” rysten af fløde i syltetøjsglas og der bliver skabt de 
smukkeste høstkranse af korn, bær og blomster.  
  
Festdagen: 
På selve festdagen, hvor der er pyntet smukt op i børnehaveklassen, sker der noget helt 
særligt udover høstsangene og sanglegene. 
I løbet af natten er der i børnehaven sket det, at nogle af grønsagerne og frugterne har 
forvandlet sig. 
Pludselig er der dukket en Kong Græskar op med blå vindrueklaser til hår, hybenøjne og 
gulerodsnæse. Toppen af en glaskålrabi er blevet til mund og på toppen af hovedet har 
han en smuk krone lavet af en eller anden form for skræl. Dronning Squash har 
hyldebærhår og Prinsesse Rødkål rønnebærhår. 3 glaskålrabi er riddere og hr. pære er 
kammertjener, stuepigefrøkenerne er blommer og så kommer alle æblebørnene og der er 
skåle med hyben, druer og blommer. 
Alle disse dejlige figurer indgår i et høsteventyr, som pædagogerne har fundet på og 
børnene altid er dybt optaget af. 
Efter eventyret står høstfrokost bordet klar i børnehaveklassen. Frokosten består 
af de smukt flettede og formede brød, hjemmelavet smør og evt. hyben/æble 
marmelade og brombær syltetøj. Dertil bliver der drukket te, saft og kaffe. 



  
Efter denne store ”indånding” trækker børnene udenfor. Når stemningen ved den frie 
leg er ved at ebbe ud, kan det være man samles til endnu et par høstsange og måske til 
allersidst en lille farvelsang. Til minde om festen og årstiden får alle børn en lille 
høstkrans med hjem, som de selv har lavet. 
  
HØSTFEST PÅ SKOLEN. 
I tiden op til høstfesten arbejder den enkelte klasse med høststemningen på hver sin 
måde. 
Det er op til den enkelte lærer, hvordan han/hun vil bibringe stemningen i undervisningen. 
I de små klasser bliver der sunget høstsange og leget sanglege. I naturen hentes der 
blomster og korn, der bruges til at pynte op i klasseværelset. Måske maler børnene korn 
til mel på små kaffekværne og lærer lidt om brødbagning og de 4 kornsorter. 
I maletimen bliver høststemningen til gennem de smukkeste farver på det våde 
akvarelpapir. I det kunstneriske bevægelsesfag eurytmi opstår der også stemninger 
skabt på baggrund af bevægelsesformer, vers og rytmer. 
  
I de større klasser kan det også være, at man maler stemningen. Eller reciterer vers, 
der omhandler høsten. I eurytmi bevæger man sig måske til en stemning, der mere 
overordnet indeholder et tema om, at noget er” fuldmodent” eller fuldbragt. 
  
I ugen op til høstfesten bliver der sunget høstsange til den fælles morgensang i salen. 
I ugens løb medbringer hver elev blomster, grønsager eller frugt til et fælles skuebord i 
salen. 
Én klasse har måske påtaget sig at skabe en stor smuk høstkrans, der kan pryde salen 
under loftet. 
Der påhviler hvert år 3.klasse en hel særlig opgave, netop fordi de har hjemstavnslære 
på dette klassetrin, og hører om de gamle håndværk. 
På selve festdagen laver 3. klasse en høstsuppe af grønsagerne fra skuebordet, 
derudover har de bagt høstbrød og kærnet smør. Til dessert er der altid frugtsalat, 
som hver klasse selv laver. 
Efter middagen opfører 3. klasse gerne et par høstdanse udklædt som bondepiger og 
bondedrenge. Inden længe stemmer et lærer/elev orkester i og så bydes alle i salen op 
til dans. 
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