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Beskrivelse af børnehaven: 
 
Generelt: 
Børnehaven er etableret august 2010 med det mål for sigte at give børn i alderen fra 2½ år og op 
til skolestart en tryg og indholdsrig hverdag. Her skal være tid til at dvæle, rum for udfoldelse, plads 
til at nysgerrigheden kan få luft og mulighed for at være sammen med jævnaldrende i leg og andre 
gøremål. 
 
Børnehaven ligger næsten midt i skolens område og har grænser mod børnehaven ’Skovstjernen’ 
mod vest og har fælles legeplads med skolens børnehaveklasse. Dette er ikke tilfældigt, da et 
samarbejde med disse fællesskaber skal være muligt. 
 
Børnehaven er en del af Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg og er funderet på friskolelovens regler 
om børnehaver tilknyttet friskoler. Der er etableret egnede lokaler til brug for børnehaven. Børne-
haven har god plads med et primært rum på godt 39 m2, et tilstødende rum på ca. 12 m2 samt en 
nytilbygning på 45 m2 indeholdende toiletter, håndvaske og garderobefaciliteter. Bygningerne er 
bygget af naturvenlige materialer for at skabe det bedst mulige indeklima, ligesom indretning og 
maling sker efter miljøvenlige kriterier. Der er etableret udluftningsanlæg efter gældende regler for 
at sikre at luftudskiftningen sker hyppigt og miljørigtigt. Hertil kommer muligheden af benytte 
skolens store sal, med rige muligheder for bevægelse og leg. 
 
Udefaciliteterne består af en stor indhegnet naturlegeplads på over 300 m2. Hertil kommer rige 
muligheder for at gå ture i det store skovareal nord for skolen. At være meget ude i naturen er et 
meget vigtigt element i en Steinerbørnehave, og det er et gode at disse faciliteter er lige om 
hjørnet. 
 
Børnehavens åbningstid mm. 
Vi er en heldagsbørnehave og har åbent fra kl. 6.45 – 17.00 
 
Børneantal: 
Der vil på sigt være plads til 20 børn i børnehaven. I startåret 2010/11 vil optaget være begrænset 
til 12 børn. Alle børn er principielt velkomne i børnehaven, men børn af forældre, der har et specielt 
ønske om at deres barn skal passes efter Steiner-pædagogiske principper, vil have fortrin. Ligele-
des tilstræbes det at sikre, at børnehaven har en aldersmæssig ligelig fordeling, således at alle 
børn vil have jævnaldrende kammerater at forholde sig til. 
 
Personale: 
Den faste personalegruppe består af en leder (pædagoguddannet), en pædagog og en pædagog-
medhjælper. Herudover vil der være praktikmulighed for elever fra Rudolf Steiner Pædagogsemi-
naret i Århus/Skanderborg eller andre uddannelsessteder. 
 
Børnehavens betalingstakster: 
Børnehaven modtager på lige fod med andre private børnehaver tilskud fra kommunen. 
 
Forældrebetaling fastsættes for et år ad gangen og vil ligge en anelse højere end de kommunale 
børnehavers takster. 
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Børnehavens målsætning og grundlag. 
Børnehavens overordnede målsætning er, ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impulser, at skabe 
et miljø omkring børnene, hvor det enkelte barn får muligheden for at udvikle de egenskaber, som 
det ud fra sit inderste væsen, skal bruge for at finde sin egen vej i livet. 
 
Rudolf Steiner har engang udtalt følgende: 
“Al opdragelse er selvopdragelse. Vi er, som forældre og pædagoger, 
egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager sig selv. 
Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser, for at barnet kan 
opdrage sig selv således, gennem os, som det gennem sin inderste 
skæbne, må opdrage sig selv.” 
 
Rudolf Steiner kaldte sin livsfilosofi for åndsvidenskab eller antroposofi. Det kan oversættes til 
“menneskevisdom” eller “visdom om mennesket”. I denne indgår den opfattelse, at mennesket er 
et legemligt, sjæleligt og åndeligt væsen. 
 
De pædagogiske principper. 
I det pædagogiske arbejde tages der sigte på både barnets legemlige, sjælelige og åndelige 
udvikling, selv om barnet, i den første 7-års periode, primært er koncentreret om sin legemlige 
udvikling. 
 
For barnet i børnehavealderen er særlig 3 forhold væsentlige i denne forbindelse: 
 
Barnet er et efterlignende væsen 
Barnet er et sansende væsen 
Barnet er et rytmisk væsen 
 
Alt hvad der foregår i børnehaven, tager hensyn til denne centrale opfattelse af det lille barns 
væsen. Barnet er ikke en lille voksen. Det er organiseret på en anderledes måde. Vi arbejder ud 
fra, at børnehavebarnet er et viljesvæsen, forstået på den måde, at når barnet står i en situation så 
handler det først, derefter føler det noget derved, og til sidst tænker det evt. over, hvad der skete. 
Alt efter alder og temperament. For voksne forløber denne proces modsat, forhåbentlig. Vi tænker 
og overvejer, så føler vi efter og til sidst handler vi. Det er vigtigt at alle ansatte har gjort sig disse 
ting klart. 
 
Al skælden ud på børn, tager sit udgangspunkt i, at den voksne har glemt, at barnet ikke har 
samme mulighed for at gennemskue problemet eller situationen, som den voksne. De har endnu 
ikke redskaberne til det. Derfor er det også nødvendigt for barnet, at den voksne er tydelig i sin 
vejledning af barnet, så barnet hele tiden kan føle sig tryg. For at imødekomme barnet som  
viljesvæsen, arbejdes der ud fra følgende hovedpunkter: 
 
Barnet er et efterlignende væsen. 
Barnet fra 0-7 år lever sig ind i livet gennem efterligning af sine omgivelser. Der gælder det at blive 
et oprejst menneske, det gælder sproget, måden at forholde sig til andre mennesker på, måden at 
gribe og begribe verden på. Barnet efterligner både det fysiske og det sjælelig-åndelige i dets 
omgivelser. Og hvad det oplever her, præger sig for resten af livet ind i dets konstitution. 
 
Barnet er et sansende væsen. 
Det lille barn er som et stort sanseorgan, og det kan ikke værge sig mod de indtryk, der kommer 
det i møde. Barnets sanseorganisation må derfor stimuleres på en måde, der tager sigte på den 
legemlige, sjælelige og åndelige udvikling i barnet. Gennem oplevelser i naturen, de fire elementer 
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jord - vand - luft - ild, omgang med naturægte materialer, en biodynamisk eller økologisk kost mm. 
tilstræbes det, at give barnet så mange ægte sanseoplevelser som muligt. 
 
Barnet er et rytmisk væsen. 
Børnehaven har en fast daglig rytme, en fast ugerytme, samt en fast årsrytme, som så vidt muligt 
forsøges overholdt. Dette gør barnets hverdag genkendelig og det skaber tryghed for barnet. I den 
daglige rytme tages hensyn til både indendørs og udendørs gøremål, samt en veksling mellem 
indåndende- og udåndende aktiviteter. Med indåndende aktivitet menes situationer som sangleg 
og eventyr, altså aktivitet, hvor den voksne er den styrende og bibringer barnet en oplevelse, det 
kan tage ind i sig. En udåndende aktivitet er en aktivitet som barnet selv styrer, f.eks. den frie leg 
inde og ude på legepladsen eller i skoven. Denne del af dagen forsøger de voksne at lade barnet 
udfordre verden mest muligt, på egne præmisser. Her ånder barnet ud – det er ude i omgivelserne. 
Døgnrytmen er jo også i sig selv en ind- og udånding. I ugerytmen kan det være bestemte  
aktiviteteter (f.eks. når vi går i skoven), der har en udåndende karakter. I årsforløbet kan man se 
vinteren som den mere indåndende indadvendte periode og sommeren som den udåndende, 
udadvendte periode. 

 
Børnehavens forskellige rytmer 
Den daglige rytme: 
Det er vigtigt for børnene, at der er den samme rytme i dagene. Det giver tryghed altid at vide, 
hvad vi skal. Vi hænger os ikke så meget i klokkeslæt, men mere i at fornemme, hvornår f.eks. den 
frie leg er færdig i gruppen. Men rækkefølgen er, stort set, altid den samme. 
 
Den daglige rytme kan f.eks. se således ud: 
Kl. 6.45 - 8.30 Modtagelse - fri leg. 
Kl. 8.30 - 9.00 Fælles morgensamling 
Kl. 9.00 - 10.00 Fri leg og madlavning mm. 
Kl. 10.00 - 10.15 Formiddagsmad (musebid) 
Kl. 10.15 - 11.00 Fri leg fortsat 
Kl. 11.00 - 11.30 Sanglege. 
Kl. 11.30 - 12.00 Spisning. 
Kl. 12.00 - 12.30 Eventyr - toilet - overtøj på. 
Kl. 12.30 - 13.45 Fri leg ude 
Kl. 13.45 - 15.15 Gåtur i skoven 
Kl. 15.15 - 15.45 Frugt 
Kl. 15.45 - 17.00 Fri leg 
 
Den frie leg. 
Vi anser barnets fantasifulde leg for grundlaget for personlighedsdannelsen og for det senere 
voksne menneskes evne til at arbejde, til at opleve medmennesket og til at tænke ukonventionelt, 
skabende og initiativrigt. Derfor er en af vores allervigtigste opgaver som voksne at skabe de ram-
mer, som gør det muligt for barnet at kunne udvikle den dybe, fantasifulde leg. At vi sammen med 
forældrene giver barnet de impulser, der kan skabe grobund for de sunde fantasikræfter 
i barnet. 
 
I børnehaven sker det gennem det daglige eventyr, sangleg og årstidsfester. Gennem legetøjets 
forvandlingsmuligheder, lokalets børnevenlige indretning og ved at være åben over for børnenes 
ønsker om at bruge inventaret på en skabende måde; at borde, stole og bænke mm. også kan 
bruges til at bygge huse, borge, sørøverskibe og huler. 
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Det er vores mål, at børnene bliver mest mulig selvhjulpne. Kun når der er brug for det, skal vi 
voksne være deres forlængede arme og ben. Det samme gør sig gældende med hensyn til barnets 
følelsesmæssige udvikling, personlige og sociale kompetencer. Her er den fri leg også et lærefelt 
for barnet, hvor det møder egne og andres grænser. Det lærer sig, at kunne give og modtage, 
være styrende og afventende, kunne sætte sig igennem men også lade andre komme til. Alt sam-
men noget, som barnet skal bruge resten af livet. - Så det er vigtigt, at de voksne finder en god 
balance mellem, at barnet øver disse færdigheder, men også får den fornødne hjælp, når evnerne 
ikke længere rækker. De er jo endnu kun små menneskebørn, som har vældig meget at lære. 
 
Tænkningen begynder også at udvikle sig hen imod slutningen af børnehavetiden. De ældste har 
for det meste, erhvervet sig så gode evner i at kunne handle (viljen), at kunne være fantasifuld og 
empatisk (følelsen), og at kunne gennemskue den sociale og materielle lovmæssighed på et barn-
ligt niveau (tanken), at man det sidste år kan opleve barnet, som på en kærlig, men også bestemt 
måde styrer legen i en gruppe, samtidig med at barnet også er lydhør overfor de andres forslag. 
Det er vores mål, at barnet gennem legen kan udvikle færdigheder og kundskaber som: krops-
opfattelse, grov og fin motorik, socialt samspil, sproglig formåen, opfindsomhed, idérigdom, kreativ 
tænkning og grundlæggende matematisk forståelse. 
 
For øvrigt er det tilladt at ”kede” sig ind i mellem, da der efterfølgende, hos det normale barn, op-
står indre trang til at handle. Derved bliver barnet medskabende på sit eget livsindhold, og lege-
tiden i børnehaven går fra beskæftigelsesterapi til selvudvikling. 
 
Legematerialer 
Da det er vores mål at fremme barnets legeudvikling, kreativitet og fantasi, er legetøjet så ufærdigt 
som muligt. Derigennem får barnet mulighed for selv, i fantasien, at skabe det som ”mangler”. 
Dukkerne har kun antydning af øjne og mund, købmandsvarerne er kogler, kastanjer, valnødde-
skaller, sten osv., sværdet er en pind fra skoven, skjoldet lavet af pap, kapper i alle regnbuens far-
ver hænger parat til at kunne være katte, mus, riddere, løver osv. i. Desuden findes en stor 
mængde store og små stoffer, som bruges til at bygge huse, slotte, biler osv. med. Enkeltheden er 
netop det, der giver mangfoldigheden og lader barnet være i frihed i processen. Når vi i Steiner-
børnehaven vælger at alt legetøj er lavet af såkaldt ”ægte materialer”, såsom silke-, uld- og bom-
uldsstoffer, porcelæn, metal og træ, skyldes det, at vi herigennem ønsker at nære barnets sanser 
bedst muligt i den tidlige alder. Både mht. berøring, men også mht. at der er overensstemmelse 
mellem størrelse, vægt og indhold. 
Så hvis en bil måler 50 cm, kan det ikke nytte noget, at den kun vejer som et æble, fordi 
den er hul og lavet af plastik. 
 
Under fri leg 
Under fri leg laver vi mad, lægger dej og bager boller, gør rent, vasker tøj, karter og spinder uld, 
producerer og reparerer legetøj, forbereder årstidsfester osv. Disse ting udføres på en måde, så 
forklaringer er unødvendige, og børnene kan derved gennem iagttagelse og ”eftergøren” selv er-
fare og komme til forståelse. Så kan vi jo sludre sammen hyggeligt i mens. Hvis ikke børnene er 
med i ”vores” gøremål, leger de omkring os. Og går man en runde, kan man opleve, hvordan den 
voksnes aktivitet efterlignes i børnenes leg. 
 
Forbillede og efterligning 
At barnet lærer ved efterligning betyder, at de voksne må fremstå som gode forbilleder. Alt, hvad vi 
voksne foretager os, præger sig ind i barnet på godt og ondt, og bliver enten direkte efterlignet, 
eller ligger til inspiration for deres leg. Derfor udfører vi, i fri leg perioden, forskellige mere eller 
mindre nødvendige gøremål. Gøremål, som handler om de nære ting i et 3-7 årig barns liv. 
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Sangleg. 
I sanglegen plejes mange forskellige sider af barnet. Både personlige og sociale kompetencer. 
Barnes musikalitet og sangglæde, dets evne til koncentration og deltagelse i et fællesskab samti-
dig med stor aktivitet og at kunne bære at være i centrum, eller at andre er det. Deres sprog og 
ordforråd næres både gennem sangene, men også gennem fingerlegene, som altid er en del af 
sanglegen. Ligeledes giver bevægelsen i sanglegen også glæde til kroppen og udvikler barnet 
motorisk. Indholdet i sangene fortæller også på en kunstnerisk måde barnet noget om livet. 
Sanglegene følger, for en stor dels vedkommende, årets og naturens rytme, og børnene har 
en stor sangskat med sig, når de forlader børnehaven. 
 
Eurytmi. 
En dag om ugen har vi eurytmi i stedet for sanglege. Eurytmi er et græsk ord og betyder: skøn 
bevægelse eller skøn rytme. Eurytmistens bevægelser er knyttet til sproget, idet hvert bogstav har 
sin egen bevægelse. Ligeledes har også hver tone og hvert interval i musikken sin bevægelse. 
Eurytmien har til hensigt at udvikle et harmonisk forhold mellem bevægelse og fantasi, musik og 
sprog. Den hjælper barnet til at blive hjemme i sin krop og til at opøve rumfornemmelse. En euryt-
mistund varer ca. 25 min. og indeholder små vers og fortællinger, hvortil eurytmisten gør forskellige 
harmoniske bevægelser, som børnene gør efter. Ind i mellem går vi f.eks. i en lang kæde, i fast 
takt helt til bjergets top og suser ned igen. Eurytmisten forsøger at skabe levende billeder og ap-
pellere til bevægelsestrang og efterligningsevne. 
 
Maden og spisning. 
Det er af stor pædagogisk betydning, at der laves mad i børnehaven, så børnene kan opleve hele 
madlavningsprocessen. Så der er tale om at børnene får et såkaldt pædagogisk måltid. Børnene 
har muligheden for at hjælpe med at vaske, skrælle og rive grønsager, hælde op i skåle, dække et 
fint bord til glæde og gavn for helheden. Måltidet indledes med en lille sang eller et lille vers for at 
takke naturen, solen og jorden for måltidet og markere at måltidet begyndes. Maden er udeluk-
kende vegetarisk og fremstillet af enten biodynamiske eller økologiske råvarer. 
 
Vi tager gerne de nødvendige hensyn til børn med allergiproblemer. 
 
Eventyr 
Efter spisningen samles vi alle sammen og hører eventyr. Det kan være et remseeventyr, et gam-
melt folkeeventyr eller en årstidsfortælling. Disse bliver fortalt ordret og uden brug af bog, en hel 
uge i træk, så børnenes behov for gentagelse og fordybelse i mødekommes. Det hænder også at 
børnene spiller rollerne i eventyret; da har vi eventyret i 14 dage. 
 
I remseeventyrene er det rytmen, der er det væsentlige; de har ofte ingen pointe og egner sig godt 
til de mindre børn. De gamle folkeeventyr rummer et smukt og fuldendt billedsprog, som indeholder 
stor livsvisdom, der bliver en skat for livet. Eventyrene udvikler den indre billeddannelse og evnen 
til at lytte. 

 
Børnehavens ugentlige rytme: 
I den ugentlige rytme indgår aktiviteter, som er specielt knyttet til de forskellige dage, og som gør 
at børnene kender dagene fra hinanden. Dette kan f.eks. være at man spiser grød en bestemt dag 
om ugen eller har eurytmi eller maling på bestemte dage. Dette giver barnet en forudsigelighed og 
genkendelighed af ugens rytme, hvilket skaber tryghed og ro i barnets sind.  
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Børnehavens årsrytme: 

Årstidernes forløb sætter sit præg på alt hvad der sker i børnehaven. Det praktiske og pædago-
giske arbejde som udføres tager netop sit udgangspunkt i de skiftende årstider. Selv eventyr og 
sangleg er knyttet an til årstiden. Årstidsfesterne, som børn og voksne skaber sammen bliver fest-
lige højdepunkter i børnehaven og børnene er deltagende i hele den lange proces som fører frem 
til festen. På denne måde får barnet tydelige oplevelser af menneskets forhold til 
årets rytme og de forandringer, som sker i naturen. 
 
Årstidsbegivenhederne kan være: 
 
August: Høsttur 
Bondegårdstur eller besøg på Gødvad Efterskole. Hvor kommer grøntsager, korn og frugt fra? 
Hvordan høster man? Høstsangene kan synges og måske kan man smage friskmalket mælk? 
 
Høstturen er en pendant til majfest-turen, hvor alle afgrøder er små og nysået. 
 
September: Høstfesten 
I tiden efter høstturen binder vi små neg af bondens korn, de bliver tærsket, 
kværnet til mel og bagt til høstbrød. Vi kærner smør, laver marmelade, binder små 
høstkranse til børnene og en stor til børnehaven. 
Der opføres et høsteventyr, hvor alle personerne er de frugter og grønsager, som 
børnene har medbragt. Derefter har vi ”høstbal”, og til sidst nyder vi høstbrøddet 
med hjemmelavet smør mm. 
 
Sct. Michaelsfesten 
holdes d. 29.september eller førstkommende hverdag. Det er en ridderfest over 
legenden om Ridder Georg, der dræber dragen og befrier prinsessen med hjælp fra 
Sct. Michael. I ugerne før festen henter vi grene i skoven, så alle børn kan lave et 
Sct. Michaels sværd og blive kåret til Sct. Michaelsridder. 
 
November: 
Lanternefest 
Vi holder Lanternefest midt i november sammen med børnehaven Skovstjernen og børnehave-
klassen. 
I ugerne før laver vi papirlanterner med små fyrfadslys. På dagen inviteres forældre og pårørende.  
Derefter tændes børnenes lanterner, og vi vandrer syngende ud i mørket i den bagvedliggende 
skov. Herude møder vi den gamle Morten Vægter, som har sol- måne- og stjernekager med til os i 
sin sæk. 
  
Adventsspiral 
Den sidste uge før 1. søndag i advent holder vi en fest, som indgang til julemåneden. På gulvet 
bliver der lagt en meget stor spiral af gran, mos, krystaller, røde bær mm. Når børnene kommer 
ind, er lokalet næsten mørklagt – kun oplyst ved enkelte stearinlys og det store i midten. Alle børn 
går enkeltvis ind i spiralen og tænder deres lille lys ved det stort lys i midten. 
 
Alt er aldersgruppen i børnehaven må det vurderes, om festen skal holdes for sig selv, i sam-
arbejde med Skovstjernen eller i samarbejde med børnehaveklassen på skolen. 
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December: 
Juleforberedelser 
I adventstiden tændes adventskransen dagligt med sang og kan være tændt, når vi 
spiser. Hele måneden spiller børnene et lille krybbespil, hvor alle på skift er 
Joseph, Maria, Englen Gabriel, hyrder, får osv. Spillet opføres for forældre 
til juleafslutningen. 
 
En anden aktivitet, der kan komme på tale i decembertiden er at lave ”Hellig tre Kongers lys” 
og næste års fødselsdagslys. De kan laves af bivoks, som smeltes og vi dypper så vægen deri 
mange gange indtil lyset er færdigt. 
 
 
Santa Lucia-fest 
På Santa Lucia-dagen d. 13.december går de største børn Luciaoptog i børnehaven ammen med 
børnehaveklassen. Dagen før bager de små specielle Luciabrød og indøver Santa Lucia sangen. 
 
Julefesten 
Denne dag hjælper alle store nissepiger og drenge med at dække borde og pynte op til festen. Der 
bliver måske lavet et nisseloft med halm, hvor vi kan spise den dejlige risengrød med varm kirse-
bærsovs. 
Alle forældre og pårørende er inviteret fra kl. 12, hvor børnene opfører krybbespillet. Bagefter spi-
ser vi æbleskiver, småkager, synger julesange og julehygger. 
Der er en lille julekurv med julegodt til alle børn, som de tager med hjem. Julefesten er sidste dag 
inden juleferien. Så nu kan alle, både børn og voksne gå juleaften i møde, med en dejlig julestem-
ning i hjertet. 
 
Januar: 
Hellig tre kongers spil 
I den 1. uge efter juleferien spiller børnene anden del af julespillet, hvor de ”hellige tre konger” er 
med i stedet for hyrderne. 
 
Andre skuespil man kan arbejde med i januar kunne være: 
 
Hans og de 12 måneder 
Det handler om en dreng, der skal besøge sine bedsteforældre nytårsaften for at 
aflevere en julekage og et ”Hellig tre kongers lys”. 
Han går nu ikke den lige vej, som mor har sagt, men skyder genvej gennem skoven og 
farer vild. Heldigvis får han øje på ”et bål der brænder så klart, at han aldrig har 
set mage”. Rundt om bålet sidder de 12 måneder, der er klædt som 12 konger i fine 
årstidskapper og kroner. Her får Hans lov til at opleve, hvordan det nye år kommer 
ned fra stjernerne, og at den stav, som månederne styrer årtidsbålet med, skifter 
fra december til januar. Hans hjælper med at tænde det års bål med sit ”Hellig tre 
Kongers lys” og kommer til sidst hen til bedstefar og bedstemor. 
 
Ole´s skitur 
Ole´s skitur er et sanglegseventyr. Det er skabt ud fra Else Beskow´s dejlige bog om Ole, der på 
sin skitur møder Onkel Rimfrost og Madam Tø og kommer med op på selve Kong Vinters slot. 
Alle børnene er klædt ud og har forskellige roller, som går på skift i de 2 uger vi har eventyret. Det 
kan også fortælles som et dukkeeventyr. 
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Februar: 
 
Fastelavn 
I tiden op til fastelavn arbejdes med pynt til fastelavnsris og vi synger fastelavnssangene. 
Også her kan samarbejde med Skovstjernen og børnehaveklassen være oplagt. 
 
Marts – April: 
 
Påsketiden 
Ca. 3 uger før påske begynder forberedelserne til påskefesten. Alle børn sår græsfrø i en lille på-
skehave, som sættes i vindueskarmen og passes af hvert enkelt barn. Der hentes et stort på-
sketræ i skoven. Børnene ”puster” hønseæg, vi maler påskeæg, og hænger dem op i påsketræet. 
Der bliver også lavet påskeharereder af grene og mos. I ugerne op til påske kan børnene lave fx 
små kyllinger eller harer af uldgarn. Fredag, sidste dag før påskeferien, laver vi “haremad”. Det er 
terninger af æbler, gulerødder og hvidkål. Vi tager på tur i skoven, hvor haremaden lægges i re-
derne, som gemmes i buskadset. I mens synger vi om påskeharen. Denne dag får børnene deres 
påskehave, farvede æg og ulddyr med hjem. 
 
Påskefesten 
Tirsdagen efter påske holder vi Påskefesten. Vi får et særligt påskeeventyr og går i skoven for at 
se, om Påskeharen har kvitteret med påskeæg i rederne. Hjemme i børnehaven triller vi æg og 
spiser et dejligt påskemåltid. 
 
Maj: 
 
Majfesten 
I slutningen af maj tager vi et sted hen, hvor vi kan opleve landlivet; gerne en bondegård, men det 
kunne også være Gødvad Efterskole.  Denne dag får vi lov til at opleve hele gårdens liv, med køer, 
kalve, heste, høns og vi skal i marken og hjælpe til med at luge nogen af de mange grønsager. 
Herved får børnene lov til at opleve, hvordan de voksne fra by og land kan hjælpe hinanden med at 
fremskaffe den mad, vi indtager i børnehaven senere på året. Det giver en god helhedsoplevelse i 
barnets liv. 
Vi synger majsange og bondegårdssange:  ” Jeg en gård mig bygge vil”, ”Lille føl, ved du hvad?..., 
”Kom du store pru-hest, lad mig klappe dig” – ”Så danser vi majen ind, og tar´ et par dansetrin, vi 
danser med hverandre”,”med hænderne siger vi klap, klap, klap…”. 
 
Pinsefesten 
Vi fejrer pinsefest fredagen før pinse, hvor vi tager i skoven og flyver med de hjemmelavede pin-
sefugle, eller også er børnene selv fugle med hvide vinger på. Senere når vi har spist frokost om-
kring den hvide dug i græsset, hører vi et Pinseeventyr. Af sange kan vi synge: ”Flyv lille påfugl”. 
 
Juni: 
Sommerfesten 
Sommerfesten holdes den tredie fredag i juni (omkring d. 18.-19.juni). Festen er samtidig afslutning 
for de kommende skolebørn, som ved denne lejlighed opfører et eventyrspil for alle børn og foræl-
dre. 
Ved den senere sangleg får alle børn blomsterkranse på hovedet. Senere samles vi omkring kaffe-
kage borde og hygger os ved årets sidste fest, og for nogle den sidste fest i børnehaven overho-
vedet. Det er også denne dag, at alle børn får mappen med alle årets tegninger og malerier med 
hjem. 
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Juli: 
Sommerferietid 

 
Fødselsdagen i børnehaven 
At holde fødselsdag er noget ganske særligt, både for fødselaren, men også for resten af 
gruppen. Den dag ved barnet, at flaget, som er sat uden for døren, ”står der for min 
skyld”. De andre børn ved det også. 
 
En fødselsdag kunne se således ud: 
Selve fødselsdagen begynder først ca. kl. 11.15. Da er et lille bord blevet pyntet med lys, blomster 
og krystaller og en gave er gemt under lige så mange silketørklæder, som man fylder år. Der er 
blevet lavet en guldkrone, og fødselsdagskappen og den særlige guldstol er der også. Barnet væl-
ger to væbnere, som skal være dets hjælpere. Der er mange små traditioner omkring fødsels-
dagen, men det skal nævnes, at der bliver fortalt et særligt fødselsdagseventyr, som handler om 
barnets liv fra det endnu var inde i himlen med sin skytsengel. Om hvordan dets moder bærer det 
under sit hjerte i mange, mange dage. Om hvordan det netop for måske 4 år siden lå i den fine 
vugge, og mor og far stod rundt omkring og var så glade, og om hvordan det voksede op. Til sidst 
tændes et lys, som vandrer fra hånd til hånd, mens vi synger for barnet. Nu får barnet lov til at løfte 
alle silkeslørene og finde sin fødselsdagsgave. Det kan være et strikket dyr, en syet stådukke eller 
lign. Bagefter leger vi ”Tre små soldater” eller ”Tornerose”, og kører med fødselsdagstoget hen og 
spiser frokost. Som dessert deler fødselsdagsbarnet den medbragte kage eller frugt ud.. 

 
Forældresamarbejdet og børnehavebestyrelsen: 
Det er vigtigt, at forældrene gøres bekendt med børnehavens pædagogik. Derfor bliver dette taget 
op allerede ved indskrivningen til børnehaven. Inden barnet begynder i børnehaven inviteres til 
samtale (uden barn) eller forældremøde for nye forældre. 
 
Det er vigtigt for os at give evt. nye forældre indblik i: 
- hvem vi er som mennesker, 
- hvad principperne (filosofien) er bag pædagogikken, 
- hvordan den udmønter sig i det daglige arbejde, 
- hvad vi forventer af dem som forældre, 
- hvor de kan hente yderligere oplysninger om pædagogikken, 
 

samt en del praktiske oplysninger. 
 
Det er vigtigt for det fremtidige samarbejde, og dermed børnenes trivsel, at forældrene gør et be-
vidst valg mht. institutionsplads. Alle nye forældre inviteres til et samlet orienteringsmøde i maj/juni, 
hvor de samtidig får lejlighed til at møde de andre nye forældre og børnehavens pædagoger.  
 
Vores forventninger til forældrene: 
 

- At I er positive overfor børnehavens pædagogiske ideer, og respekterer børns ret til at have 
et “barndomsland”, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer og andre naturvæsner. 

- At I møder op til alle forældremøder og andre arrangementer med forældredeltagelse. 
- At børnehavens årstidsfester går forud for andre private arrangementer. 
- At I forstår, hvor vigtigt det er for jeres børn, at der er en god tone og et godt samarbejde 

mellem forældre og personale. 
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- At I altid kontakter personalet, hvis I er utilfredse med noget, men aldrig mens jeres barn 
overværer det. 

- At jeres barn er afleveret inden kl. 9.00 og at det er udhvilet, så det har kræfter til at lege. 
- At barnet ikke har for mange fridage. 
- At I opfatter børnehaven som et “udviklingssted”, ikke kun som en pasningsordning. 
- At børnene har en påklædning som er passende til deres alder og så rummelig, at de kan 

lege upåvirket. 
 
Andet 
Forældrene vil løbende blive skriftligt orienteret om de forskellige arrangementer. Forældrene er 
altid velkomne til at ringe til pædagogerne og drøfte evt. problemer, eller bede om en samtale i 
børnehaven. Vi er også altid villige til at tage på hjemmebesøg. Nogle af børnehavens arrange-
menter er med forældredeltagelse og andre har forældre mulighed for at tage med til: 
 
Lanternefest lørdag midt i november 
Julefest sidste dag inden juleferien 
Sommerfest tredje fredag i juni 
 
Man kan som forældre godt være med en hel dag i børnehaven for at opleve, hvordan børnehaven 
og ens barn fungerer, og da er det vigtigt, at man tager aktiv del i de ting der foregår. F.eks. hjæl-
per med at lave maden den dag, deltager i sanglegen, og dér synger og bevæger sig som os an-
dre. 
 
Forældremøder 
Der vil blive afholdt mindst 4 forældremøder i årets løb, normalt i september, oktober, januar, april. 
På mødet i september vælges 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen, hvor der sidder 3 forældre 
og 2 øvrige medlemmer. Et af møderne arrangeres af forældrerepræsentanterne. 
 
Børnehavens bestyrelse og dens arbejdet. 
Børnehavens bestyrelse består af 3 forældrerepræsentanter og 2 øvrige medlemmer (medarbej-
derrepræsentant og repræsentant fra skolen) med steinerpædagogisk baggrund/indsigt.  Forældre-
repræsentanterne vælges for 2 år ad gangen på det første forældremøde efter sommerferien. De 
øvrige medlemmer er ikke på valg. Der afholdes 4 møder årligt, hvor børnehavens samlede perso-
nale deltager. Det er bestyrelsens opgave at varetage børnehavens interesser, så dens pædago-
giske idegrundlag og målsætning kan føres ud i livet. 
 

Læreplaner i Rudolf Steiner Børnehaver 
 
Indledning. 
De pædagogiske læreplaner har baggrund i følgende holdning: 
 
At de skal bruges til at sikre barnets ret til at vokse op i et miljø, hvor barndommen har en værdi i 
sig selv, hvor den ikke kun er en forberedelse til skolen – men er begyndelsen i ”Livets skole”. Og i 
den skole skal hver alder respekteres i forhold til, hvad der er sundt for barnet, og hvad barnet kan 
kapere og præstere. Vi ser begrebet ”læring”, som noget man må forholde sig til ud fra det hele 
menneske; altså det fysiske legeme – den følende sjæl – det tænkende menneske. 
 
I Rudolf Steiner børnehaven arbejder vi med at skabe de rammer som gør, at barnet ud fra sig 
selv, sine evner og de muligheder det har med sig, får det bedst mulige grundlag til at gribe denne 
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første 7-årsperiode, samt de næste 7-årsperioders opgaver. Dog er vi os meget bevidste om, ikke 
at forgribe os på den næste periodes spændende indhold. 
 
Vores opgave er, at være med til at forberede barnet således: 
- at dets interesse og appetit på skolen er skærpet mest muligt 
- at dets evne til indlæring er optimal på en sådan måde, at det kan sidde stille og være lyt-

tende og koncentreret og evner at danne forestillingsbilleder 
- at hukommelses kræfterne er vokset frem i 6 – 7 års alderen og kan bruges 
- at barnet hviler så meget i sig selv at det kan være i centrum på en god måde, altså delta-

gende i undervisningen, og at det også kan lade andre være i fokus 
- at barnet har udviklet en kropsbevidsthed 
- at de har udviklet en sprogforståelse, som er alderssvarende. 

 
Denne forberedelse vil vi arbejde med på den måde, at vi til stadighed skaber et miljø, hvor barnet 
gennem den fysiske krop, men også gennem det følelsesmæssige og den begyndende spire i tan-
ken, får mulighed for at tilegne sig disse kvaliteter. 
 
En ”gøre – børnehave” 
Vi arbejder hen mod dette mål ved at være en ”gøre - børnehave” eller en ”oplevelsesbørnehave”. 
Vi gør tingene med børnene i stedet for at intellektualisere dem. Vi hjælper med begrebsdannelsen 
hos barnet ved at sætte barnet i situationer, hvor det har mulighed for selv at danne begreber. 
F.eks. omkring begrebet ”mad”, eller ”hvor kommer maden fra”, så bliver der ofte lavet varm mad 
inde i børnehavelokalet, hvor alle, som ønsker det, kan deltage eller i hvert tilfælde opleve, hvor-
dan der laves mad. To gange om året (maj og august) drager børn, forældre og personale ud til 
bondegården og stikker hænderne i jorden. Først omkring de nysåede grønsager og senere de 
fuldt udvoksede grønsager. Der dannes grundlag for rigtig mange begreber på denne måde, når 
oplevelserne yderligere suppleres med sanglege, fingerlege, eventyr og andre høstaktiviteter 
hjemme i børnehaven. Desuden tager vi ud til samme bondegård næste år og oplever det 
”samme”, nu er alle blot blevet et´ år ældre og har fået en større bevidsthed, som gør at begre-
berne udvides. 
 
Det der er vigtigt for os er, at begreberne dannes indefra barnet selv og ikke ud fra den voksne og 
ind i barnet via forstandsmæssig tale. Vores opgave er, at være dem der skaber rammerne, mulig-
hederne for at barnet kan opleve verden - mærke den gennem sine sanser - ”gøre verdenen”. 
Når man oplever verden og dens lovmæssigheder ud fra sig selv, lærer man også sig selv at 
kende og kan blive et mere helstøbt menneske. Barnet har, nøjagtigt ligesom planten, en indbyg-
get plan, som det udvikler sig ud fra. Vi skal blot sørge for at vande, gøde sparsomt, lade solen 
skinne og sørge for at jorden den vokser i, har den rette beskaffenhed. Sørger vi voksne omkring 
barnet for det, og er barnet ellers normalt, behøver vi ikke at hive planten op af jorden eller åbne 
den, for at kontrollere om den har det godt. Vi kan have fuld tillid til, at den smukkeste blomst vil 
vise sig lidt senere på sæsonen. Men som blomsten ikke bliver smukkere og frøsætningen ikke 
kvalitativt bedre af at afkorte vækstsæsonen, således bliver barnet heller ikke mere udviklet af, at 
vi hele tiden kontrollerer det, eller fordrer evner hos det, som endnu ikke er vågnet. Resultatet med 
tidligere indskoling er ikke nødvendigvis særlig godt set i et større perspektiv, måske tværtimod. 
Måske er det netop barnet, som får lov til at udvikle sig stille og roligt, der sætter den kraftigste 
blomst og har frøene med de bedste fremtidsmuligheder i sig! 
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Gennemgang og dokumentation af fokuspunkter: 
Krop og bevægelse 
Krop og bevægelse er et tema, der ligger os meget på sinde. 
Både fordi en del af de børn, vi får i børnehaven, er bybørn, som ikke opholder sig så meget i natu-
ren, hvor de kan udvikle en naturlig kropsbevidsthed. Og fordi tidens trend med fjernsyn, compu-
terspil o.lign. betyder, at motorikken hos børn anno 2010 ikke er en selvfølge, men skal fremmes. 
Man ved ud fra hjerneforskningen, at bevægelse af kroppen allerede i den tidlige barndom netop er 
det, der udvikler hjernen. Når de motoriske færdigheder udvikles, lærer barnet at beherske sin 
krop, finde sine egne grænser og forholde sig naturligt til omverden, hvilket er  betydningsfuldt for 
udvikling af mod og selvfølelse. 
 
Eksempler fra børnehaven, hvor barnet gennem bevægelse udvikler kroppen: 
1. Lokalets muligheder 
Børnehaven kan inddeles med skillevægge, som befordrer aktiv leg, hvor små legeområder af-
skærmes, så der kan opstå dukkekrog, købmand, og andre små intime områder, hvor 
også udklædningskapper, kjoler mm. hænger parat til at indgå i leg. – Lokalets størrelse giver til-
lige mulighed for at bygge store lege, og det er indrettet således, at det inspirerer barnet til bevæ-
gelse under den daglige frie leg. De må gerne bruge inventaret til at bygge med, kravle på, rutsje 
og balancere på. Her er rige muligheder for barnet til, i eget tempo, at øve sin motorik og prøve 
nye udfordringer. 
 
Børnene må gerne flytte om på borde og bænke og sætte det sammen på nye måder, så det kan 
indgå i deres lege. Borde og bænke, stole og bukke kan overdækkes med stof og danne huler. En 
kurv klemmer kan bruges til at fæstne stof; alt kan blive brugt i deres lege.  
 
Det kræver faktisk en hel del både motorisk, men også tankebevægelsesmæssigt, at lave de kon-
struktioner, som de ofte får kreeret. Samtidig kan man også få lov at være stor og hjælpe de små til 
at indgå i legene. – og være lille og se op til de store! 
 
Benyttelse af skolens store sal, som ligger i samme bygning, vil også give mulighed for at få gang i 
motorikken. Skolens sal bliver ikke benyttet fuldt ud af skolen, og der kan være såvel formiddags- 
som eftermiddagstimer, hvor børnehaven vil kunne disponere over salen. 
 
2. Den daglige sangleg året rundt indeholder glade og sjove bevægelseslege, som både udvikler 
grov- og finmotorik, og som vækker barnets lyst til at bevæge sig til sange, rim og remser. Sangle-
gene starter med 3 -4 fingerlege, hvor fingrene er alt fra Tommeltot til lille Peter Spillemand, fra 
fugle, mus og hare til ræv, snegl og elefant. Det er vigtigt for barnet at opøve hænder og fingrer så 
de ”bliver kloge”, bliver gode værktøjer. Der ud over har fingerlege også en indvirkning på  sprog-
udviklingen (herom senere). 
 
Eksempel på en fingerleg: 
 
Der kom to fugle flyvende 
Østen for solen og vesten for solen. 
De fløj forbi hinanden, men så havde de glemt at sige goddag. 
Så gnubbede de hinandens ryg. 
”Goddag, goddag”, sagde Lille Peterspillemand. 
”Goddag, goddag” sagde Smukke Peterguldebrand, Lange Peterspillemand, Søde Peterslikkepot. 
”Farvel, farvel”, sagde Tykke Petertommeltot. 
Alle mine fugle siger: ”Pip, pip, pip”, men 
skorstensfejerdrengen siger: ”Tit, tit, tit”. 
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Den daglige sangleg gennem året varierer, så sangene stemmer overens med årstidernes kom-
men og gåen. Mange af sangene synges i 14 dage; der kommer nye på og andre glider 
ud. 
 
Her er eksempler på ugeprogrammer fra de forskellige årstider: 
 
August) 
Når solen går sin morgentur 
Hvor har du været, Mis Slikkepot 
Hjemme i min moders hus 
Lille mus, hvor er dit hus 
Jens Petersens ko 
Vil I vide, hvordan bonden 
Suse bruse kære vind 
Vil I vide, hvordan bonden (fortsat) 
Min far har 4 heste 
Jeg kender en vise om smedens 4 grise 
Har du en daler 
Når solen går sin aftentur 
 
Slutningen af september 
Verden er stor 
I et lille bitte hus 
Ridder Jørgen 
Ding-dinge-ling, siger fårets bjælde 
Ridder Georg 
Hør nu synger himmelens kor 
Vi er Sct. Michaels tapre mænd 
Vi vandrer den lige vej 
Nu står i himlens åbne port 
Der var engang en stjerne 
 
Februar 
En mus, en mus, den sidder i sit hus. 
Hvor har du været mis Slikkepot? 
For en prinsesse på Langeland. 
En dag da vinden blæste. 
Kom og se, min kat den går i sne. 
Vintersolen lyser, se hvor sneen hvid. 
Der var engang en konge. 
Jeg har en kasse med en masse gammelt tøj, 
Halløj! 
 
Marts/april 
Nede i fru Hansens kælder. 
Lille Pylle lå på hylde 
Hønemor Nellie ligger på æg, 
5 små æg lå ved solskinsvæg, 
Jeg ligger bare her og gror. 
Else Belse Bimmelskæg. 
Harepus hun danser. 
I hareland er bryllupsfest, 
Der har været en lille påskehare. 
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3. Den daglige udendørs leg 
Legepladsen har god plads til alle mulige gøremål, som kan stimulere bevægelse. Gynger,  sand-
kasse, huler, tipi og små træer og gange mellem buskene stimulerer også barnet til bevægelse. 
Desuden er der skovle, river, spande, trillebøre og koste mm. Vi vil gerne være ude flere timer hver 
dag – også når det regner!  
 
Det bagvedliggende kuperede skovområde animerer til fysisk udfoldelse og rollelege. Her er god 
mulighed for at løbe, klatre i store træer, plukke blåbær, kælke osv. 
 
4. Den ugentlige eurytmi 
En dag om ugen har vi eurytmi i stedet for sanglege. Eurytmi er et græsk ord og betyder: skøn 
bevægelse eller skøn rytme. Eurytmistens bevægelser er knyttet til sproget, idet hvert bogstav har 
sin egen bevægelse. Ligeledes har også hver tone og hvert interval i musikken sin bevægelse. 
Eurytmien har til hensigt at udvikle et harmonisk forhold mellem bevægelse, musik og sprog. Den 
hjælper barnet til at blive hjemme i sin krop og til at opøve rumfornemmelse. En eurytmistund varer 
ca. 25 min. og indeholder små vers og fortællinger, hvortil eurytmisten gør forskellige harmoniske 
bevægelser, som børnene gør efter. Ind i mellem går vi f.eks. i en lang kæde, i fast takt helt til 
bjergets top og suser ned igen. Eurytmisten forsøger at skabe levende billeder og appellere til 
bevægelsestrang og efterligningsevne. 
 
5. Bondegårdsture/besøg på Gødvad Efterskole 
De årlige bondegårdsture udvider barnets verden endnu mere og giver nye udfoldelsesmuligheder 
for fysisk aktivitet bl.a. med at hoppe ned fra høloftet, arbejde i grønsagsmarken, høste korn, binde 
neg. 
Se også Årsplanen: Høstturen og Majfestturen 
 
6. Ernæring 
Ernæringen af krop og sjæl er en meget vigtig del af vores pædagogik. For at barnet kan udvikle 
disse på en optimal måde, kræves også en ordentlig ernæring, mens det er i børnehaven. Det prø-
ver vi at tilgodese gennem forberedelsen af et pædagogisk måltid lavet af de bedste biodynami-
ske/økologiske råvarer. Der vil kun blive lavet vegetarisk mad. Selve madlavningen, som børnene 
kan deltage i, udvikler også deres finmotorik på bedste vis. Ofte vil denne madlavning inspirere til 
tilberedning af mad på deres lille komfur til lege-måltider 
 

Sprog og kommunikation 
Efterligning 
Barnet lærer sproget og måden at kommunikere på gennem efterligning, og det grundlægger 
denne evne i de første 7 år. Det er en del af Steinerpædagogikken at arbejde meget bevidst med 
at give hvert barn et rigt og nuanceret sprog, samt mod til at udtrykke det. Den voksnes rolle som 
forbillede for barnet er noget centralt i vores pædagogik, og vi stræber efter at være omhyggelig 
med vores sprog i samtale med både børn og voksne. Men også vores kropssprog er af stor be-
tydning. Ofte fortæller det meget bedre end ord, hvad meningen bag det hele er. Der kan meget let 
opstå sprogforvirring hos det lille barn, hvis de voksne siger et med ordene og kroppen viser noget 
andet. Der må på alle måder være tydelighed omkring det opvoksende barn. Derfor er ironi også af 
det onde overfor denne aldersgruppe. 
Gennem eventyrfortælling kommer barnet daglig i kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt 
sprog. Eftersom samme eventyr fortælles mange dage i træk, kan barnet tage sproget til sig, sam-
tidig med at det skaber sine egne indre billeder. Nye ubekendte ord og ordbilleder kommer på 
denne måde til barnet. Pædagogen har ingen bog til oplæsning, men har lært eventyret udenad, 
hvilket giver en helt anden sproglig formidling til barnet. Barnets stærke indlevelse i eventyrets 
sprog viser sig, når de selv leger eller laver dukkespil eller fortæller små historier.  
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Indlevelsen kommer også tydeligt frem, når barnet ind i mellem er med til at opføre eventyret, 
mens den voksne fortæller. Det kan ske i form af enkelte ”dramatiseringer” af et eventyr som er 
velkendt for barnet. Pædagogen og børnene ”gør” eventyret sammen som en fælles oplevelse, helt 
uden præstationskrav og mere som en fælles ”aftalt” rolleleg. Når der er direkte tale i eventyret 
taler barnet, hvis det er trygt og kender eventyret, ellers taler den voksne bare. 
I eventyrene findes ofte gentagelser, ordlege og remser som vækker glæde og sproglig interesse 
hos barnet. 
 
I den daglige sangleg indlever barnet sig i sproget gennem sangen, bevægelsen og glæden ved 
disse, og på denne måde bliver hele kroppen både modtager og formidler af sproget. Barnets op-
levelse af verden udvides på en kreativ måde, idet sange, rim og remser fortæller om alt mellem 
himmel og jord. 
 

 

 

 

Eksempler på sanglege 
 
Forårssolen 
Når forårssolen skinner. 
i marts, april og maj, 
så nærmer vi os sommer, 
vi er på rette vej. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, 
Tra-la-la-la-la-la. 
Så nærmer vi os sommer, 
vi er på rette vej. 
 
Når solen smelter sneen, 
det bli´r til smeltevand, 
det løber ned i bækken, 
så hurtigt som det kan. 
Kuk-kuk …… 
 
I haven pipper mejsen 
sin muntre melodi, 
at nu er våren kommet 
og vinteren er forbi. 
Kuk-kuk …… 
 
Haren Hoppeben 
Jeg er haren Hoppeben, 
har lange ører, er ej sen. 
Med min næse kan jeg lugte, 
og for ræven må jeg vogte, 
så bag stenen just derhenne, 
kan jeg vips mig gemme. 
 
Tommeltot 
Tommeltot stjal et æg. 
Slikkepot spejled´ det, 
Langemand salted´ det, 
Guldebrand spiste det, 
og lille Peter spillemand 
sladred´ højt om alt. 
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Det lille frø 
Jeg ligger bare her og gror 
og drikker vand og spiser jord 
Her er så varmt og mørkt og vådt 
her er så fredeligt og godt 
 
I nat kom regnen let på tå 
og banked’ ganske sagte på 
den visked’ til mig: ”Lille bror, 
en skønne dag bliver’ du så stor”. 
 
”At du kan løfte taget op 
og for din lille bitte krop, 
vil hele verden åbne sig 
og solen skinne ned til dig”. 
 
 
Der var engang en høne. 
Der var engang en høne. 
en høne i det grønne. 
Den ville plukke orm. 
Pluk-pluk, pluk-pluk, 
plukke-plukke orm. 
 
Og hønen gik og skrabede, 
og gokkede og skrabede, 
“Hvor går, går, går min orm, 
hvor går, går, går min orm?” 
Går-går-går min orm. 
 
Da ormen hørte ordet, 
da krøb den i jorden, 
og blev så hurtig væk. 
Væk-væk, væk-væk, 
vække-vække-væk. 
 
 
Haren op i lien 
Haren op i lien, han stræber så hårdt, 
ak-ja, ak-ja, ak-ja, ak-ja, 
for det er påsketide nu snart, 
ak-ja, …… 
Rundt i, rundt i ruller han æg i ring, 
ak-ja, ……. 
syv store kurve fulde – tunge ting, 
ak-ja, ak-ja, ak-ja, ak-ja. 
 
Påskeharen 
Hare, Påskehare kom du lille hare, 
her er jeg med mad til dig, 
spise skal du bare – spise skal du bare. 
 
Hare, Påskehare tak for æg så skønne, 
danse vil jeg nu med dig, 
ud i alt det grønne – ud i alt det grønne. 
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Kling, klang, klemme 
Kling, klang, klemme 
er påskeharen hjemme? 
Hvis den kommer hjem i dag, 
har den nok et æg, åh ja, 
et påskeæg, et påskeæg. 
Gæk, gæk, gæk. 
 
Der har været… 
Der har været en lille påskehare. 
den har lagt et påskeæg. 
Og jeg ved også, hvor den har lagt det, 
for den har nemlig sagt det. 
Kig oppe, kig nede, prøv om du kan lede, 
kig ude, kig inde, prøv om du kan finde, 
det lille påskeæg. 

 

 

Også den ugentlige eurytmi bidrager til barnets sprogindlevelse gennem remser og små fortæl-
linger ledsaget af bevægelser til vokaler og konsonanter. 
(Se materialet tidligere i årsplanen) 
 
I den frie leg har barnet rige muligheder for at øve kommunikation og socialt samvær med børn og 
voksne. Som voksne prøver vi at være lyttende overfor barnet; at møde barnet hvor det er. 
(Se materialet tidligere i årsplanen) 
 
De voksne forsøger at tale til barnet i et præcist og klart sprog, så barnet kan føle sig tryg. Vi prø-
ver guide dem ved at sige, hvad de må eller skal, i stedet for at sige det, de ikke må eller skal. Der 
opstår megen sprogforvirring for barnet, når de voksne taler i negationer. F.eks.: ”Du må ikke løbe 
herinde”. - Barnet hører slet ikke ordet: ikke. De hører det´, der er handlingen i sætningen, altså: 
”du må løbe”. Derfor bør man, hvis man vil opnå at barnet modtager budskabet, omformulere sæt-
ningen til: ”Du skal gå herinde” eller ”Du må løbe når du kommer over på legepladsen”. Når et barn 
endnu ikke mestrer sproget og bruger ordene forkert, korrigeres det på nænsom måde ved gen-
tagelse. F.eks.: ”jeg har baget en bolle!” – ”Neej, har du bagt en bolle?” Derved hører barnet det 
rigtige ord uden at føle sig irettesat eller, at det har gjort noget forkert. 
 

Personlige og sociale kompetencer 
Gode personlige og sociale kompetencer kan kun opnås i trygge omgivelser. Den voksnes opgave 
er derfor altid at arbejde på at skabe tryghed. Det sker: 
 
- gennem den personlige, engagerede kontakt til barnet og dets forældre 
- gennem en kærlig og respektfuld omgangstone mellem børn og voksne, og de voksne imel-

lem (forbilledet har altid en afsmittende virkning) 
- ved at de voksne hjælper barnet, når dets egne fysiske eller sociale evner ikke rækker langt 

nok, på en sådan måde at barnet får lov til at øve sig i den sociale læreproces. 
- ved at børnehaven er indrettet så der er plads til børnenes fysiske udfoldelse og deres be-

hov for at udforske ”verden” 
- ved at der ikke er for mange restriktioner; for mange ”nej’er”, men plads til barnets spon-

tane livsglæde 
- ved at der er en fast dagsrytme som gør børnehavedagen overskuelig for barnet 
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Når de basale behov er dækket i barnets liv, har det muligheden for selv at udvikle sine personlige 
og sociale kompetencer. Vi kan være støttende i denne proces og give mulighederne og miljøet, 
men arbejdet må barnet i sagens natur selv gøre; det må selv vandre ad den vej et menneske skal 
gå med glæder og sorger, sol og regn, for at finde ”de vise sten”. Men det er klart, at vi arbejder 
bevidst på at børnegruppen er rummelige overfor børn, som ser anderledes ud eller opfører sig 
anderledes, f.eks. børn der endnu ikke har forstået de sociale spilleregler. 
 
Gennem at udvikle barnets egen rummelighed udvikles barnets eget selvværd, samt empati og 
respekt for andre. Disse egenskaber giver barnet evnen til at leve i det sociale fællesskab på en 
måde, som er god for barnet og dets omgivelser. Men udviklingen af de personlige og sociale fær-
digheder er noget der sker over lang tid, og vi skal ikke ensrette vores opfattelse af det kompetente 
barn, men lade barnets personlighed få lov at udvikle sig i sit eget tempo. Den respekt skylder vi 
barnet. 
 
De mindste børn 
Det er selvfølgelig dejligt for et 2½ - 4 års barn, hvis det: 
- er renligt 
- kan sidde nogenlunde stille til eventyr og spisning 
- kan deltage i en sanglegskreds 
- kan klæde sig på 
Alt sammen med en voksen guidning på sidelinjen. 
 
- kan være en del af den sociale sammenhæng og følge med ”strømmen”, når der gives en 

kollektiv besked 
- har udviklet sin rumfornemmelse, altså kender børnehavens lokaliteter; også i 

oprydningssituationen 
 
De største børn 
Det er selvfølgeligt dejligt for et 4 – 5 års barn, hvis det: 
- er ovre den værste trodsalder og spædbarnets vedholdende, uskolede vilje 
- efter toiletbesøg uopfordret selv vasker hænder og sætter tøjet på plads 
- har en større egen drift og kunnen mht. påklædning, smøre mad, hælde vand op, bære ud 

af bordet osv. 
- i sangleg og eventyr kan deltage på en hensigtsmæssig måde uden en voksen ved sin side 
- i den frie leg, selv kan bygge en stor del af sine huse, slotte mm. af bukke, tæpper og ting 

og sager 
- kender børnehavens regler/normer og af egen drift følger dem uden anvisninger 
- har udviklet en større begrebsverden og kan omsætte sine ønsker til handling – det ses 

tydeligt i legene. 
- er begyndt at åbne sig op overfor de andre børns medindflydelse i legen 
 

Det er dejligt for et 5 – 7 års barn, hvis det: 
- kan styre før-sanglegen 
- kan snitte med dolk uden at skære sig i fingrene 
- kan passe ilden i legekomfuret 
- kan gå rundt med kanden og hælde resten af teen op i kopperne uden at spilde. 

 

En rigtig prinsesse er vel lidt koket! Sig mig hvem du er, og jeg lukker dig ind! På dette alderstrin 
blomstrer fantasien normalt og rollelegene er nu virkelig i gang. De bruger alt i børnehavn til deres 
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lege, og udklædningen kender næsten ingen grænser. Der gøres mange erfaringer i det sociale 
samspil. 
 
Det 4 – 5 årige barn øver sig i at formulere og føre egne ideer om legen ud i livet. Mange som tidli-
gere lod sig styre af vennen eller de større børn, begynder nu at sætte sig selv igennem og 
”kæmpe” for egne synspunkter og interesser. De er blevet mere bevidste om sig selv, og hvad de 
gerne vil, men på en mere social måde. 
 
Den sproglige evne er normalt nu så udviklet, at legen ikke går i stykker, på grund af forskellige 
interesser – ”der kan forhandles” på egen hånd. 
 
 
Naturen og naturfænomenerne 
Det er børnehavens målsætning, at respektere barnets eget forhold til naturen i stedet for at påføre 
dem de voksnes naturvidenskabelige viden, som vi oplever hører til på et senere tidspunkt. Vi me-
ner, det blokerer for udviklingen af barnets fantasi og indlevelse i verden på deres egne præmis-
ser. Den naturvidenskabelige side af naturen kan de snildt tilegne sig hen ad vejen – dens tid 
kommer naturligt ind i barnets liv senere. 
 
Først gribe – senere begribe 
Det er på dette alderstrin ikke vigtigt, om en edderkop har 6 eller 8 ben. Det vigtige er, at barnet ud 
fra sig selv tilegner sig naturens lovmæssigheder og fænomener, gennem at sanse og opleve dem 
på egen krop og derved komme frem til en ”barnlig” erkendelse af sammenhængene. 
Disse ”aha”-oplevelser er meget vigtige for barnet og danner et godt grundlag for senere i skoleti-
den, at nå frem til en bevidst erkendelse gennem naturvidenskaben. Det, der er vigtigt for børne-
havebarnet, er opøvelsen af deres evne til at danne billeder på begreberne i denne verden, mere 
end at få eksakt paratviden om alt muligt. Derved kan vi bidrage til at samfundet befolkes med kre-
ativt tænkende mennesker. 
 
Skoven har legetøjet 
Vi medbringer ingen former for legetøjpå vores ture, da vi ønsker, at børnene får mulighed for at 
lege med det, som naturen kan frembringe. Derigennem kan deres fantasi og initiativ udvikles. Vi 
medbringer dog dolke, save og snor, og ud fra dette kan vi lave fiskestænger, buer og pile, små 
træfigurer, smukke snittede pind, trappestiger o. lign. 
 
På skovturene og på børnehavens legeplads har vi mulighed for, at lade børnene opleve de fire 
elementer: 
 
Jord – vand – ild – luft 
 
Det er noget grundlæggende i Steinerpædagogikken, at børnene bringes i samklang med de fire 
naturelementer, idet barnet herigennem kommer til en oplevelse af de jordiske forhold. Og dette er 
meget vigtigt, inden man starter på at bebyrde sanserne med den fiktive verden som fjernsyn, 
computer, videospil. 
Forståelsen af den fysiske verden kommer til barnet, når det får lov til at være i naturen eller får lov 
til at være omgivet af naturmaterialer. 
 
Naturens lovmæssigheder får børnene ”ind under huden”, når de graver i jorden, piller den ud af 
rødderne i et væltet træ, klatrer og balancerer på grene og stammer, hopper ned i grøfter og arbej-
der sig op igen, leger med vand i bække og vandpytter, laver mudderkager, hopper i blade eller 
kaster dem op i vinden. Ind i mellem tænder vi bål, og det er noget børnene er rigtig glade for. Så 
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hjælper alle til med at samle brænde, opleve den levende røg og varmen fra bålet, samt det 
smukke syn, når flammerne danser. Gennem de skiftende vejrforhold oplever børnene blæsten, 
der suser hen over trækronerne, hvirvler bladene op, isner deres kinder om efteråret eller køler 
kroppen behageligt en varm sommerdag. 
 
Vi satser på skovturene uanset vejret, således at børnene oplever både regn, tåge, sne og 
hagl, blæst, sol, tørke, himlens forskellige farver osv. Vi bringer også naturen med hjem i børneha-
ven i form af spændende træstykker, grene, blomster, sten, mos, kastanjer, kogler osv. Alt dette 
indgår senere i børnenes leg eller som pynt. 
 
Naturens gang kan også ses i børnehaven, gennem den måde vi pynter op på, og de små land-
skaber i vinduer og på årstidsbordet, som altid vil være i samklang med årstiden. Sanglege og 
eventyr relaterer så vidt muligt også til årstiden.  

 
Kulturelle udtryksformer og værdier 
I vores børnehave forholder vi os til begrebet ud fra holdningen om, at alle mennesker på denne 
jord er ligeværdige, uanset hvordan de ser ud, hvor de kommer fra, hvad de spiser, hvilken status 
de har, hvilket køn, alder, race osv. Det er budskabet i den danske lovgivning og det kristne men-
neskesyn, som vores samfund bygger på. Det er en kulturarv, som videreformidles til næste gene-
ration, gennem den måde børnene ser os behandle andre mennesker på. Der er mange kulturer 
omkring os, og vi forholder os til dem efterhånden, som vi møder dem. Børn er fordomsfrie væs-
ner, så længe de voksne omkring dem behandler andre med respekt. Hvis der opstår nedladende 
reaktioner hos barnet, er det naturligt at gribe ind og tale med barnet om det på en måde, det kan 
forholde sig til ud fra dets alder.  
Men ”kulturelle udtryksformer og værdier” omfatter meget andet end andre folkeslag, andre religio-
ner osv.. Det omhandler også anderledes kulturer inden for vores ”normale” danske kultur. Vi ser 
det som vores opgave at formidle de forskellige kulturer omkring barnet på en så enkel og gen-
nemskuelig måde som muligt. 
 
Diverse kulturer i en Steiner børnehave: 
• Årstidsfestkultur 
• Madkultur 
• Eventyrfortællingskultur 
• Børnekultur (legekultur, kulturen omkring de store børn) 
• Bondegårds- og arbejdskultur sammen med forældrene. 
 

Disse kulturer er beskrevet i årsplanen tidligere 
 
Udsatte børns læring 
Vi opfatter begrebet ”Udsatte børn” som: 
 
- Børn i kriseramte familier 
- Børn der bliver udsat for krænkelser; f. eks. vold eller seksuelle krænkelser 
- Børn med opmærksomhedsforstyrrelser / adfærdsvanskelige 
- Børn som er mindre begavede 
- Børn med kroniske sygdomme 
- Børn med ringe selvværd 
- Børn af anden etnisk herkomst 
- Evt. andre 
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Målet 
Målet er at få disse børn til at fungere på den bedst mulige måde både i det personlige og sociale 
felt. Således at de gennem indre ro og balance, bliver i stand til at tilegne sig den læring, som hø-
rer til i 3-7 års alderen. 
 
Metoden 
Bevidste iagttagelser af barnet i det daglige, samt hyppige samtaler i personalegruppen, så der 
udvikles et fælles, objektivt billede af barnet, som der kan arbejdes ud fra. Dette billede må holdes 
levende og ikke låses fast. Det er også vigtigt, at bruge tid på at bearbejde den enkelte medarbej-
ders evt. frustration overfor barnets ”skæbnesituation”. Er barnets adfærdsmønster meget udad 
reagerende, kan pædagogens selvfølelse blive svækket. Der etableres et tæt samarbejde med 
forældrene med opfølgende samtaler. 
Andre samarbejdspartnere i det offentlige eller private netværk inddrages efter behov. 
Der kan nævnes: 
Pædagogisk konsulent – psykologer – læger evt. antroposofiske – helseeurytmister – 
talepædagoger. 
Der udarbejdes en handlingsplan evt. sammen med netværket. 
Det kan ligeledes komme på tale at lave underretning til de sociale myndigheder og PPR. 
 
 
Aktiviteter 
At skabe et miljø i børnehaven, som kan rumme barnet. Det kan komme på tale, at lade barnet 
lege med et mindre antal børn, evt. på et begrænset område i børnehaven. At pædagogerne be-
vidst hjælper barnet til kontakt med andre børn og at legen understøtter en god udvikling hos bar-
net. At pædagogerne har bevidsthed på barnet og griber ind og hjælper, når der er behov for 
det. 
 
Den særlige sprogstimulering af tosprogede børn 
Det er lederen i børnehaven, der har det overordnede ansvar for indsatsen, men alle medarbejdere 
er selvfølgelig medansvarlige. 
Særlig opmærksomhed på de tosprogede børn med vanskeligheder vil vi have ved: 
- at observere om de bruger det danske sprog i legen og samværet med de andre børn 
- at sørge for, at de voksne dagligt er ”samtalepartnere” med barnet, således at det sproglige 

niveau iagttages og øves. 
- at holde øje med om barnet bruger sproget i sanglege, rim og remser. 

 
I det tilfælde, hvor et barn viser tendens til ikke ud fra sig selv at kunne tilegne sig det danske 
sprog på en alderssvarende måde, vil der blive taget kontakt med en talepædagog fra det  offent-
lige eller i det tilfælde, hvor manglende sprogkundskaber er årsag til en marginalisering af 
barnet, tages der de nødvendige pædagogiske forholdsregler på linje med andre børn med sociale 
problemer. 
 
Den daglige observation af barnet danner grundlaget for dokumentation og erfaringsopsamling. På 
det ugentlige personalemøde er der mulighed for en fælles drøftelse af barnet og erfaringerne 
nedskrives i barnets papirer. Dette materiale danner i øvrigt grundlag for forældrekonsultationen 
mindst en gang årligt. I tilfælde med tosprogede børn med sprogvanskeligheder kan det være hen-
sigtsmæssigt med flere møder årligt. Se i øvrigt ”Sprog og kommunikation”. I børnehaven taler vi 
kun det danske sprog til børnene, idet det er her, de skal lære at tale dansk. Vi formoder, de taler 
deres modersmål hjemme Vi inddrager løbende forældrene i børnehaven i, hvordan de klarer sig 
socialt, personligt, sprogligt osv. Hvis forældrene ikke taler dansk men kun engelsk eller tysk, kan 
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vi samtale med dem på disse sprog. Hvis forældrene udelukkende taler sprog, som ikke er os be-
kendt, må vi skaffe en form for tolk. Dette kan dog aldrig være barnet selv, men kun være en an-
den voksen. Vi vil foretage en sprogvurdering, hvis forældrene ønsker det, eller vi vurderer, at det 
er nødvendigt. 


