
 

Grupper du kan velge på barnehagestevnet 
 
 

 
 

Du velger to grupper. Vi forsøker å få til at alle får være på en av de to 
gruppene de har valgt. Dersom gruppen er full, kommer den ikke opp som 
alternativ i påmeldingen. Dersom gruppen du velger blir avlyst grunnet få 
påmeldte, vil du få epost med forslag til nye grupper. 
NB - Dersom du leder en gruppe eller ikke ønsker å delta på gruppe, velg 
gruppe 25 – ingen aktivitet. 
 

Grupper som holdes på hotellet:  
1. Content and form of the weekly meetings of the pedagogical faculty- Sharing of 
questions and best practice. Med Philipp Reubke. At the beginning of the first Waldorf 
school more than 100 years ago, the weekly gathering of the pedagogical team was meant 
as a sort of further training and research event. Today, during these meetings, we spent in 
reality a big part of this time on practical organizational questions.  than on study and 
research. We will gather arguments showing that it is much more refreshing and important 
to do study and research and give examples how to do it. Denne gruppen holdes på engelsk. 
2. Første syvårsperiode. Frode Barkved. I det innledende foredraget kommer Frode til å si 
noe om hvordan Rudolf Steiner beskriver tidlig barndom. Han kommer til å gå inn på 
hvordan barndomsopplevelser blir til virksomme krefter i senere livsfaser og gi eksempler på 
hvordan Steiners beskrivelser reflekteres i nyere forskning.  
3. Eventyr med Ingvild Skeie fra Steinerhøyskolen. Vi skal lese folkeeventyr og se på 
helteskikkelsen i disse. Hvilken verdi kan eventyrheltene ha for dagens barn?   
4. Hvordan kan de voksne være med å skape rom og inspirere til fantasifull/kreativ frilek i 
barnehagen. Samtalegruppe ledet av Eldbjørg Paulsen.  
5. Årstidsbordet med Nina fra Sommerfuglen steinerbarnehage. Årstidsbordet har og er en 
viktig tradisjon og et pedagogisk element i mange steinerbarnehager i Norge og verden. 
Opprinnelig helt fra 1919, var årstidsbordet tenkt som en hjelp for barna til å føle en «større, 
levende og rytmisk helhet». I steinerbarnehagen legges det vekt på å knytte et nært forhold 
mellom mennesket og naturen, årets rytme er det gjentagende bærende elementet. I 
forhold til dette har vi også årstidsbordet, som en estetisk visuell uttrykksform. Utfra min 



master om årstidsbordet vil jeg dele fem grunnleggende aspekter med arbeidet med 
årstidsbordet: Tilstedeværelse i naturen, årstidenes rytmer, dens farger, elementene og de 
ulike indre stemninger som de ulike årstidene uttrykker. Disse kvalitetene kan øke 
forståelsen for hvordan en jobber konkret med årstidsbordet, samtidig som det kan styrke 
og belive ens egen tilhørighet til de ulike årstidene.    
6. Kilder til steinerpedagogisk fordypning ved Ellen Fjeld Køttker. Ved steinerpedagogikkens 
grunnleggelse ble pedagogene oppfordret av Steiner til kontinuerlig å utvikle sitt 
pedagogiske virke. I tillegg ble pedagogene bedt om å inderliggjøre og fordype 
menneskekunnskap for på best mulig måte å kunne ivareta pedagogikken, barna, 
kollegaene, skolen og seg selv.  Steiner mente at lærerens interesser og holdninger preger 
barnets fysiske, sjelelige og åndelige liv. Vi er virksomme som oppdragere gjennom det vi 
gjør, i synlige og usynlige handlinger, gjennom det vi føler, tenker og vil sammen med barn. 
Det betyr at vi har et ansvar for å aktivere og belive gode krefter i oss selv, det betyr livslang 
læring også for egen del. Flere og flere mennesker søker et indre rom hvor stress og uro 
stenges ute. Man ønsker å etablere et indre holdepunkt hvorfra man evner å overskue og 
styre eget liv. Pedagoger som skal lede en barneflokk skal kunne overføre trygghet, vise 
indre ro, kreativitet, fleksibilitet og evne til å være forutsigbar. Med utgangspunkt i boken 
«Kilder til steinerpedagogisk fordypning» skal vi samtale om disse emnene.  
7. Alt er mulig. Å arbeide med tre i barnehagen. Med Matthew Mazzoli fra Haugtussa 
steinerbarnehage. Group discussion on woodworking in the kindergarten. Share your ideas 
and experiences. While we talk you are welcome to whittle. Bring your own knives and 
wood. The hope here is to share ideas. The best are often the most simple. I will have an 
introduction, and afterwards it is up to the group to participate. 
8. Årstider i nålefilting med Tanja Viholmen. Et kurs i å nålefilte små figurer og insekter til 
årstidsbordet. Deltagerne får lære noen grunnformer det går an å jobbe ut fra. 
9. Førsteklasse. Med Anders Skog, Steinerskolen i Arendal. Velkommen til en stund med 
rytme og bevegelse, og en samtale med fokus på fantasi, lek og undring i førsteklasse. 
10. Veiledning for praksislærere ved Renate Østergaard fra Steinerhøyskolen.  
11. Narrativ fantasi som inngang til etisk og pedagogisk refleksjon med Synne Myrebøe fra 
Steinerhøyskolen. I dette verkstedet får dere en kort forelesning om hvilken rolle narrativ 
fantasi kan ha i et etisk og pedagogisk refleksjonsarbeid. Etter en kort forelesning får 
deltagerne utforske sine egne erfaringer gjennom en liten skriveøvelse som siden deles 
muntlig i fellesskap. Verkstedet avsluttes med en samtale om refleksjonens muligheter i 
kollegiearbeidet. 
12. Bordspill med et samisk eventyr med Sissel Haug fra Haugtussa steinerbarnehage. Vi 
gjør oss kjent med teksten «Eventyret om Jåmpa», joiker en reinsdyrkalv og øver inn stykket 
med bruk av stådukker. Underveis kan vi drøfte forskjellige aspekter ved denne 
presentasjonen av samisk kultur. 
 
 



Grupper som holdes i barnehager eller er utflukt: 
13. Nåletoving av små årstids- figurer/alver med Josefine Imset, avdelingsleder på Almestuen. 
Vi lærer bort en enkel metode som passer både nybegynnere, og for mer erfarne tovere. 
Hjertelig velkommen til oss i Linden. Gruppen holdes i Linden Steinerbarnehage på Smestad. 
Det blir felles transport fra hotellet. 
14. Stjernebretting ved Solveig Wüthrich og Åsne Falk-Tveita i Kattugla steinerbarnehage. I 
denne arbeidsgruppen skal vi lære å brette ulike type vindusstjerner. Gruppen holdes i 
Kattugla Steinerbarnehage på Voksen. Det blir felles transport fra hotellet. 
15. Window transparency/vindusdekorasjon ved Margrete Kusior og Lina Brunnfors i  
Kattugla steinerbarnehage. I denne gruppen lærer du å lage vakre, små tablåer laget av 
silkepapir. Alle lager en vindusdekorasjon de kan ta med seg tilbake til barnehagen sin. 
Gruppen holdes i Kattugla Steinerbarnehage på Voksen. Det blir felles transport fra hotellet. 
16. Spikking med Andreas Barsleth på Ljabru gård steinerbarnehage. Gruppen holdes på 
Ljabru gård Steinerbarnehage. Det blir felles transport fra hotellet. 
17. Skogsbarnehage – et besøk i skogsavdelingen til Mikaelgården med Rikke Kjensli og 
Markus Bjørneng. Gruppen holdes i Mikaelgården Steinerbarnehage. Det blir felles transport 
fra hotellet. 
18. Fysisk miljø i Steinerbarnehagen med Sidsel Hovland og Jan Arve Andersen. Omvisning 
med arkitekten som har tegnet de nye lokalene til Solrosen steinerbarnehage og samtale om 
barnehagens fysiske miljø. Gruppen holdes i Solrosen Steinerbarnehage på Frogner. Det blir 
felles transport fra hotellet. 
19. Barn og seksualitet. Francois Xavier Dabbadie i Eventyrbrua steinerbarnehage med 
omvisning. Hvordan snakker vi med skolestarterne om kropp, følelser og seksualitet. 
Gruppen holdes i Eventyrbrua Steinerbarnehage i Oslo sentrum. Det blir felles transport fra 
hotellet. 
20. Læringsmiljø og pedagogisk ledelse med Sjoerd Simons. Et minikurs om 
steinerbarnehagen som lærende organisasjon - hvordan skape et godt læringsmiljø? Hvilke 
metoder kan brukes for å drive utviklingsarbeid i barnehagen? Hvordan virker jeg som 
pedagogisk leder/medarbeider på min omgivelse og hva har dette å si for samarbeidet på 
avdelingen? Hvordan legge til rette for en god møtekultur på avdelingen/i barnehagen? 
Hvilke egenskaper trenger jeg for å være en god pedagog? Gruppen holdes i Eventyrbrua 
Steinerbarnehage i Oslo sentrum. Det blir felles transport fra hotellet. 
21. De yngste barna - hvordan lage et godt steinerpedagogisk tilbud til ettåringer med Mari 
Rise Knutsen. Hvilke behov har de aller yngste barnehagebarna og hvilke rammer og rytmer 
trenger de? Hvordan skape en god barnehagestart og tilvenningsperiode? Hvordan legge til 
rette for sosialt samspill og lek for de yngste? Hvilke kunstneriske aktiviteter passer for barn 
mellom 12 -24 måneder? I hvilken grad kan de yngste barnehagebarna gis mulighet til 
medvirkning i egen hverdag? Gruppen holdes i Eventyrbrua Steinerbarnehage i Oslo 
sentrum. Det blir felles transport fra hotellet. 
22. Veiledning med en twist med Anna Perry i Eventyrbrua steinerbarnehage. Har du en 
utfordring i jobbsammenheng du ikke ser veien gjennom? Er du nysgjerrig, søkende, og 
lysten på en skikkelig annerledes utpust? På gruppen åpner jeg feltet ved å holde en 
kakaoseremoni, lede dere på en indre reise til forfedrene og bruke Systemiske Familie 
Konstellasjoner som veiledningsverktøy. Ved å bruke gruppens deltakere som 
"representanter" for de som er i situasjonen, kan vi belyse dynamikk i relasjoner som ofte er 



skult. Vi vil ha tid til ca. 3 oppstillinger. Gruppen holdes i Eventyrbrua Steinerbarnehage i 
Oslo sentrum. Det blir felles transport fra hotellet. 
23. Spasertur i Oslos antroposofiske miljø. Elizabeth Wirsching fra Antroposofisk selskap 
inviterer til rusletur for å bli kjent med hus og steder der det i dag er tilbud og aktiviteter 
som springer ut av Rudolf Steiners impulser. Vi besøker Mikaelkirken, Steinerhøyskolen, 
Antroposofisk selskap, Terapeutikum legesenter med mer og avslutter turen på Antropos 
bokhandel.  Rolig tempo med fortellinger og spørsmål underveis. Felles avgang fra hotellet. 
24. Arkitektur og kultur. Henrik Thaulow tar dere med på en omvisning i det nye biblioteket 
i Oslo, Hoved-Deichman. Det blir en vandring gjennom de store arkitektoniske grepene som 
de store gjennomgående lyssjaktene og overhengets geniale konstruksjon til 
interiørdetaljenes gjenspeiling av helheten. En opplevelse av hvordan konstruksjon og 
estetikk føyer seg inn i hverandre i dette prisbelønnete, allerede verdensberømte bygget. 
Avhengig av tid, vær og ønske blir det også et besøk på det ikoniske operataket med utsyn 
blant annet over det nye MUNCH. 
 
25. Ingen aktivitet. Velg denne dersom du leder en gruppe eller ikke ønsker å være i en 
gruppe. 
 
Grupper med få påmeldte kan bli kansellert. Grupper som blir fulle blir ikke mulig å velge på 
listen over grupper i påmeldingen. 
 
 

 
 
 
 
 


