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Velkommen til barnehagestevnet 2022, 5. – 7. mai i Oslo 
 

 

 

 

 

 

 

Vi samles for å undersøke og utforske leken og undringen i steinerpedagogikken. 
Stevnet er en del av årets satsning på kompetanseutvikling med tema barn og lek, 
delvis finansiert av regional ordning i Oslo og Viken. 

Markus Lindholm, Philipp Reubke og Aurelia Udo de Haes holder foredrag for oss. Det 
blir et rikt utvalg av samtale- og arbeidsgrupper, kunstneriske og musiske bidrag og 
ikke minst tid til samtale og samvær med gamle og nye kolleger fra hele landet. 

Stevnet finner sted på Hasle Linie hotell på Hasle i Oslo, i tillegg kan du velge en 
arbeidsgruppe som også gir mulighet for å besøke en av steinerbarnehagene i Oslo-
området i gruppetiden på fredag. 
 

Torsdag 5. mai 
16.00   Innsjekk, servering av mat i lobbyen, registrering og mingling. 
18.00   Velkommen! Styret i Steinerbarnehageforbundet ønsker velkommen til stevnet! 

«Four seasonal meditations». Tirill Mohn har tidligere gått i steinerbarnehage og i 
steinerskole. Hun er komponist og har satt musikk til fire vers fra Rudolf Steiners 
Sjelekalender. Verket er en gave til steinerpedagogikken og til stevnet. Fremføres av 
harpe og to sopraner. 

18.20   «Å lære å leke. Å lære å tenke». Foredrag ved Markus Lindholm. Markus er  
  professor i naturfagsdidaktikk ved Steinerhøyskolen. Han har nylig gitt ut boken 
  «Nysgjerrighet. Dybdelæring i informasjonssamfunnet.»  
20.00   Middag på hotellet. Mingling etter middagen for de som ønsker det. 
 
 

Fredag 6. mai 
06.30 – 09.00  Frokost på hotellet.  
09.00 – 10.30  «Free play - the unpredictable learning and development program. 

How to prepare the unpredictable and get to resolve unforeseen problems. » 
Foredrag ved Philipp Reubke. Philipp har arbeidet 6 år som steinerskolelærer og 22 år 
i steinerbarnehage. Fra 2010 til 2020 var han aktiv i ledelsen av IASWECE, og siden 
2021 er han leder for Pedagogisk seksjon i Goetheanum sammen med Constanza 
Kaliks. 

10.50   «Når beriker vi barnas fantasi med våre eventyr og fortellinger og når står vi i veien 
  for barnas undring?». Foredrag ved Aurelia Udo de Haes. Aurelia Udo var  
  ferdigutdannet på Steinerhøyskolen i 1994 og har siden jobbet i Steinerbarnehage i 
  Ila, drevet familiebarnehage og var med på å starte Sommerfuglen Steinerbarnehage 
  i 2007 der hun har jobbet mest med de minste og nå er styrer.  
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11.30   Lunsj for de som skal på arbeidsgrupper utenfor huset. Gruppe 13 til og med 24. 

Felles transport fra hotellet kl. 12.30. Gruppene samles under nummerskiltet til 
gruppen i lobbyen. 

12.30   Lunsj for de som skal ha arbeidsgrupper på hotellet. Gruppe 1 til og med 12. 
13.30   Arbeidsgrupper på hotellet starter. 
15.00 - 16.00  Alle arbeidsgruppene er ferdige, og det er fritid frem til festmiddag. Det finnes mange 

flotte muligheter for turer og severdigheter i Oslo. De som er på grupper i 
barnehagene vil få god beskrivelse om hvordan de kommer tilbake til hotellet, eller til 
sentrum. Vi foreslår følgende aktiviteter:  

 
T-banen til Majorstuen:  

• En tur i Vigelandsparken og Vigelandsmuseet. 
 
T-banen til Nationalteateret:  

• En tur på Akershusfestning, gåtur til Aker Brygge og Tjuvholmen inkludert et besøk på 
Astrup Fearnley museet. Fra kaien foran Rådhuset er det mulig å ta en ferge ut til de 
små øyene i Oslofjorden. 
 
T-banen til Jernbanetorget/Oslo Sentralbanestasjon:  

• Det nye biblioteket, Hoved Deichman med særegen arkitektur. 
• Et besøk i Operaen og på operataket. 
• Et besøk på det nye Munch-museet. 
• Et bad i fjorden fra f eks SALT eller de nye badstuene og badestedene langs den nye 

bydelen Sørenga. 
• Ta blåtrikken videre mot Nordstrand og besøk skulpturparken i Ekebergåsen. 
• Ta blåtrikken til Grünerløkka og utforsk småbutikker eller ta en gåtur langs Akerselva. 

 
T-banen til Tøyen stasjon:  

• En rusletur i Botanisk hage. 
 

Sjekk kartet som du får utdelt på stevnet for mer informasjon om hvordan du kommer deg 
rundt i Oslo. 
 
19.00   Bankettmiddag med underholdning på hotellet. 
22.30   Middagen er ferdig, fest i foajéen og baren for de som ønsker å fortsette frem til 

00.30.  
 
 

Lørdag 7. mai 
08.00 – 10.00  Frokost på hotellet.  
10.00   «Free play - the unpredictable learning and development program. 

Why the unpredictable is the best learning method in early childhood? » 
  Foredrag ved Philipp Reubke.  
11.30   Utsjekk, pause og lunsj. 
13.00      «Sauene som ikke ville hjem.» Eurytmiforestilling som ble laget til   
  steinerpedagogikkens 100- årsjubileum. Det er studenter fra eurytmikurset som viser 
  eventyret for oss.  

 Informasjon fra forbundet om arbeidet fremover. 
 Hilsen fra neste års barnehagestevne.  
 Trekning av premier.  

14.00   Takk for i dag! 
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Praktisk informasjon og t-banekart. 
 
Meld deg på via steinerbarnehage.no 

Det er mulig å melde på flere deltakere samtidig og få tilsendt faktura til 
barnehagen/skolen. Du ønsker deg to grupper i prioritert rekkefølge. Se eget ark for 
informasjon om alle gruppene. Påmelding skjer senest 1. april og er bindende. 
  

Pris er 4350 for enkeltrom, 3450 pr person i dobbeltrom og 3220 pr person i trippelrom.  
Alle måltider, innkvartering og stevneutgifter er inkludert i stevneavgiften. Uten 
overnatting koster stevnet 2600 kr. All booking av rom skjer gjennom påmeldingen. Det er 
ikke nødvendig å kontakte hotellet direkte. 
 

Salgsboder 
Det vil være boder på hotellet på torsdag og fredag; Antropos bokhandel kommer med 
bøker og man kan bestille på forhånd, Du store verden kommer med sine produkter. Det 
blir lotteri til inntekt for IASWECE, Tanja Viholmen selger håndarbeidsprodukter og 
Steinerhøyskolen har informasjonsdisk. 

 
 
Stevnet finner sted på Quality Hotel Hasle Linie - Bøkkerveien 15, 0579 Oslo.  
 
Kommer du med fly?  

Ta flybuss FB5 til stasjonen Hasle. Det tar 36 minutter med bussen og holdeplassen er nær 
til hotellet. Bestill billett på flybussen.no.  
 

Kommer du med tog eller buss, eller bor i Oslo? Ta T-bane linje 5 mot Vestli til Hasle stasjon 
Det er 5 minutter å gå til hotellet fra stasjonen. Last ned appen Ruter, i appen kan du 
kjøpe billett og se rutetider for T-bane, trikk og busser i Oslo-området. 
 

Parkering? 
Hotellet har ikke egne parkeringsplasser, men det er både gateparkering og parkeringshus 
i nærområdet. Merk at disse er ganske kostbare, fra 290 kr pr døgn på utendørsparkering 
(Karvesvingen 6A). Vi anbefaler derfor å reise kollektivt. 
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