
æ siår d bare 
 

Javel! (vanlig Sørlandsk hilsen) Steinerbarnehagene i Kristiansand ønsker deg hjertelig 
velkommen til barnehagestevnet 2023, 27.-29. april! Vi samles for å bade i språkets mange 
uttrykk i steinerpedagogikken; bevegelse, sang, ringlek, fortelling og høytlesing.  

 

Program 
Det kommer et knippe gilde folk: Agnes-Margrethe Bjorvand, Camilla Bøksle, Lisa Bonnár 
Stjernø, Gudrun Sanden og Fridunn Tøra Karsrud 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! Vi tror det blir sabla greit, som vi sier 
her på Sørlandet når noe er riktig bra.  

Programmet begynner kl. 16.00 torsdag 27. april og avsluttes kl. 15.00 lørdag 29. april. 

 

Kristiansand 
Det blir anledning til å bli kjent med byen vår og ta en båttur for å oppleve en liten del av den 
vakre Sørlandskysten. Og kanskje også tid til å oppleve å få tean i tanga om det blir en 
smeigedag? Deltakerne får utdelt kart med anbefalinger for både turer og steder å besøke. 

Stevnet finner sted på Caledonien hotell midt i Kristiansand, og du kan melde deg på et besøk 
til de to steinerbarnehagene; Alvejordet og Blåmann. Vi anbefaler å utvide tiden i Kristiansand 
med noen timer i hver ende – så du virkelig kan få oppleve denne perlen av en sørlandsby.  

Hvis det blir veldig mange påmeldte, vil noen av deltakerne innkvarteres på nabohotellet 
noen få minutter unna til fots, Hotell Norge. De dette eventuelt gjelder, vil få beskjed i god tid 
i forveien.  

Hotell med stevnepris må bestilles gjennom påmeldingsskjema! 

 
Påmelding gjøres ved å trykke her.  
Det er mulig å melde på flere deltakere samtidig. Påmeldingsfrist er 1. mars. 
 
 
Pris 
Stevnet er en del av årets satsning på kompetanseutvikling med tema språk og 
kommunikasjon, og er delvis finansiert av Rekomp-midler. Dette gjør at vi har senket prisene 
så mye vi klarte, så flest mulig kan være med. Prisen inkluderer overnatting, mat alle dager, 
festmiddag og grupper. Båttur kommer i tillegg med 100 kr pr person. 
Det er mulig å melde seg på enkeltdager, med eller uten festen på fredag, og det er mulig å 
melde seg på uten overnatting.  

https://www.deltager.no/event/barnehagestevnet2023


Påmelding Pris pr. pers Uten 
festmiddag 

Stevneavgift inkludert overnatting 2 netter, enkeltrom 4990 4600 
Stevneavgift inkludert overnatting 2 netter, dobbeltrom 3800 3410 
Stevneavgift inkludert overnatting 2 netter, trippelrom 3300 2910 
Stevneavgift inkludert overnatting 2 netter, 
firemannsrom 

3050 2660 

Stevneavgift uten overnatting, med festmiddag 2300 1910 
Deltakeravgift uten overnatting kun torsdag og fredag, 
med festmiddag 

1800 1410 

Båttur 100  
 
Stevneavgift faktureres samlet til hver barnehage, eller til den enkelte deltaker i april. 
Påmeldingen er bindende. Avbestilling/endring er mulig frem til 1. april, etter det må stevnet 
betale hotellet for antall påmeldte. 
 
Hvordan kommer du til Kristiansand? 
Tog til Kristiansand. Sjekk vy.no Det tar 5-6 minutter å tusle til hotellet fra stasjonen. 

Buss til Kristiansand rutebilstasjon. Både østgående og vestgående busser stopper her. 

Fly til Kjevik flyplass og buss til og fra flyplassen, busslinje nr. 35. Billetter kjøpes på bussen 
eller via AKT- appen. Første og siste stopp er Kristiansand rutebilstasjon, holdeplass nr. 4. Det 
tar 5-6 minutter å tusle til hotellet fra rutebilstasjonen. 

Bil til Kristiansand. Det finnes flere alternativer for langtidsparkering i nærheten av hotellet. 

Ferge til Kristiansand fra Hirtshals. 

 

Æ siår d bare er et skikkelig Kristiansandsuttrykk. Hvis du vil øve inn noen flere sørlandske 
uttrykk kan du sjekke Fædrelandsvennens ordbok her  

 

Vi gleder oss til å ønske dere velkommen! 
 
 
Med hilsen fra kollegiene i Alvejordet og Blåmann, og 
Steinerbarnehageforbundet 
 
For spørsmål om stevnet og påmeldingen kontakt Ninon:  
forbundet@steinerbarnehage.no eller 90 97 41 30 

https://www.fvn.no/krsby/i/50yPP6/ord-og-uttrykk-du-hoerer-i-kristiansand


Program på Barnehagestevnet 2023, 27.– 29. april  
 
torsdag 
14.00- 16.00   Båttur i skjærgården eller besøk til barnehagene – krever påmelding. 
15.00- 16.30   Registrering og matbit på hotellet. Sjekk inn på rommene. 
17.00    Velkommen! fra Steinerbarnehagene i Kristiansand 

Terje Dragseth, utdrag fra «Jeg skriver språket» 
17.20    Astrid Lindgren – mennesket og forfatteren 
   Agnes Margrethe Bjorvand 
18.15    Pause 
18.40    Fortellingen og boka 
   Camilla Bøksle 
19.45   Middag på hotellet med musikk av Lasse Gjessing og Kristin Jæger.  
 
fredag 
09.00  Sang og morsmål. Den nære forbindelsen til 

følelseslivet vårt 
 Lisa Bonnár Stjernø 
10.00    Pause 
10.30    Hva skal vi lese i barnehagen? 
   Agnes Margrethe Bjorvand 
11.45    Første gruppe lunsj. Busser til barnehagene og skolen kl. 12.45 
12.30    Andre gruppe lunsj. Gruppearbeid starter kl. 13.30 
13.30- 16.00   Gruppearbeid. Se egen beskrivelse. Noen grupper slutter før 16.00 
16.00   Fritid til å utforske Kristiansand, ta en hvil, sosialt samvær osv.  
19.00    Festmiddag med underholdning og lokalt band; KRS Soul Stew  
23.00   Middag avsluttes. Skybaren er åpen til 02.00 
 
lørdag 
09.30    Eurytmi, sansing, motorikk og språkutvikling 
   Gudrun Sanden 
10.15    Pause og utsjekk 
10.45    Håpet som ingen kunne målbinde 
   Fridunn Tøra Karsrud 
11.45    Lunsj og utsjekk 
13.00- 15.00   Skrinet med det rare i 

Med dukketeateret Baldrian og musa 
Lotteri, informasjon og takk for denne gang!  

15.15    Båttur i skjærgården eller besøk til barnehagene – krever påmelding. 
  



Om bidragsyterne og mer om foredragene 
  
Agnes-Margrethe Bjorvand (f. 1969) er førstelektor ved Universitetet i Agder og 
fagkoordinator for norskfaget i barnehagelærerutdanningene. Hennes spesialområde er 
barnelitteratur med særlig vekt på litteraturformidling, bildebokmediet og forfatterskapene til 
Astrid Lindgren og Anne-Cath. Vestly. Bjorvand er en prisbelønnet formidler og har skrevet en 
rekke artikler i bøker og tidsskrifter.  
Torsdag: Astrid Lindgren – mennesket og forfatteren 
Astrid Lindgrens bøker og filmer er en viktig del av vår kulturarv. I dette inspirasjons-
foredraget om Astrid Lindgrens liv, får vi innsikt i sammenhengen mellom levd liv og Lindgrens 
forfatterskap. 
Fredag: Hva skal vi lese i barnehagen? 
Barnelitteratur er en viktig del av språkmiljøet i barnehagen, men først og fremst er barne-
bøker, eventyr og fortellinger viktige for å gi barn gode opplevelser. Dette foredraget handler 
om hvordan vi skal finne fram til gode bøker som kan skape leselyst og gode fellesopplevelser. 
Foredraget inneholder presentasjoner av mange barnebøker, både klassikere og helt ny 
litteratur. 
 
Camilla Bøksle (f.1971) er bosatt i Kristiansand og har mange år bak seg i 
steinerbarnehager. Både med de eldste barnehagebarna, og de minste. Hun startet og ledet 
førsteklasse på steinerskolen i Kristiansand. Nå lever og virker hun som forfatter, og skriver 
bøker, både for voksne og barn. Hun vil fortelle om sine erfaringer og tanker rundt å arbeide 
både med fortelling og tekst for barn mellom 1-7 år. 
Torsdag: Fortellingen og boka 
 
Lisa Bonnár Stjernø. Sanger, pedagog, foredragsholder og forsker med Ph.d. i sang og 
musikkpsykologi fra Norges Musikkhøgskole. Musikkviter med artikler og bøker om 
vuggesang, musikalsk samspill og kommunikasjon med de minste.  Aktiv utøvende sanger over 
flere tiår ved blant annet Den Norske Opera, Molde Jazzfestival og Det Norske Teatret. Nå er 
Lisa studieleder for barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen.   
Fredag: Sang og morsmål. Den nære forbindelsen til følelseslivet vårt  
 
Gudrun Sanden er utdannet musikkpedagog og eurytmist ved Høyskolen i Järna, Sverige 
1982-1988. Scene-Eurytmi, workshop og kurs ved Goetheanum, Sveits 1988-98. Eurytmilærer 
i barnehager og steinerskoler i Norge fra 1990. Underviste ved Den Norske Eurytmiskole, 
2001 - 2004. Leder i dag eurytmiutdanningen og har en rekke foredrag. 
Lørdag: Eurytmi, sansing, motorikk og språkutvikling 
 
Fridunn Tørå Karsrud, Universitetet i Agder. Fridunn har lang erfaring som lærer i 
grunnskolen og er utdannet som profesjonell forteller. Har turnert med folkeeventyr i regi av 
Den kulturelle skolesekken og har skrevet to bøker om betydningen av å bruke muntlig 
fortelling i skole og barnehage. 
Lørdag: Håpet som ingen kunne målbinde  
Om betydningen av å fortelle historier fra kulturens skattkammer. 
  



Grupper på barnehagestevnet 2023,  
fredag 28. april 13.30 – 16.00 
  
Gruppene som holdes i barnehagene og på skolen har felles transport fra hotellet 12.45 og 
tilbake til hotellet etter gruppetiden. Det er også en fin tur å gå fra barnehagene og ned til 
byen, for de som ønsker det. Gruppene i barnehagene har begrenset antall grunnet plass. 
 
1 Agnes-Margrethe Bjorvand: Vurdering og presentasjon av nye barnebøker 
På dette arbeidsseminaret skal vi jobbe praktisk med å vurdere nye bøker som kan være 
aktuelle å lese i barnehagen. I tillegg skal vi trene på å presentere nye bøker for kolleger. 
Gruppen holdes på hotellet 
  
2 Anne Weidner: Hvordan kan eurytmi hjelpe barn med språkvansker  
Hva er forskjell mellom ring og eurytmi og hvordan kan eurytmi stimulere en sunn 
språkutvikling? Kurset gir en innføring i hvordan barnet tilegner seg språket sett i lys av den 
antroposofiske menneskekunnskapen. Gruppen holdes på hotellet  
  
3 Astrid Helga Sundt: Lek er musikk, er språk, er å tone seg inn i livet  
Om leken er barnets egen livsvei, hvordan kan vi være deres musiske rollemodeller i hverdag 
og ring? Gruppen holdes på hotellet    
 
4 Beate Bergly Skaue: Sangstund for de minste  
Samtalegruppe der vi deler erfaringer om hvordan vi kan lage en god opplevelse med sang (og 
musikk) for de minste i barnehagen. Gruppen holdes i Alvejordet steinerbarnehage 
  
5 Eldbjørg Gjessing Paulsen, Non -verbal kommunikasjon i småbarnsalderen 
Hva kjennetegner små barns ulike former for kommunikasjon? Hvordan møte deres utrykk på 
en åpen og konstruktiv måte? Vi deler erfaringer fra praksis gjennom samtaler og oppgaver. 
Gruppen holdes på hotellet   
 
6 Fridunn Tørå Karsrud: Fortellerverksted  
Deltakerne vil lære enkle memoreringsteknikker for å kunne fortelle muntlig frigjort fra 
skriftlig tekst. I tillegg til å arbeide med å fortelle muntlig ut fra skriftlig tekst, vil vi også 
innenfor denne tidsramma arbeide med å fortelle selvopplevde historier. Gruppen holdes på 
hotellet   
 
7 Gudrun Sanden: Eurytmi som verktøy for følelsesregulering, 

relasjonsdannelse og språkutvikling  
Eurytmi i barnehagealder støtter det rytmiske både kroppslig og følelsesmessig. Vi skaper, 
leker og forsker oss frem til hav bevegelsene gjør med oss og former dette om til gode 
hverdagsverktøy. Vi vil også dukker inn i råd og anvisinger fra R. Steiner til bruk av bestemte 
eurytmiske øvelser og rytmer på dette alderstrinnet. Vi ser også på hvordan en del spesielle 
øvelser skaper grunnlag for en trygg følelsesmessig utvikling videre i barndom og ungdom. 
Gruppen holdes på hotellet  
 
8 Gunn Nilsen Nome: En dag i 1. klasse  



Vi starter dagen med sang, rim og leker. Imens vi lager hver vår drømmefanger, deler vi 
erfaringer, gleder og utfordringer i arbeidet med 1. klasse. Gruppen holdes på Steinerskolen 
 
9 Janne Nybro: Dukker til årtidsbord  
Vi syr enkle dukker alle kan få til, og får ny inspirasjon til eventyrstund som er tettere på 
barna. Dukkene passer også veldig godt i kommunikasjon med de aller minste. Gruppen 
holdes i Blåmann steinerbarnehage 
 
10 Kristina Kittelsen: Barn som strever med å passe inn i gruppen sin 
Innledning, refleksjonssamtale, tips. Hvordan kan man utvikle samarbeidet med foreldrene, 
mellom ansatte, med andre grupper, styrer og andre som skal støtte barnet? Gruppen holdes 
på hotellet  
 
11 Lisa Bonnár Stjernø: Musisk medvirkning  
I gruppen vil vi gå dypere inn i hvordan vi forstår og legger til rette for samspill og barns 
medvirkning i et musisk perspektiv, og med bevissthet rundt de ulike alderstrinn. Gruppen 
holdes på hotellet  
 
12 Lise Dedenroth Dragseth og Nancy Smith: Pinsefest på Alvejordet  
Vi starter med en sanglek, etterpå gjennomfører vi vårt lille pinse-rituale. Til slutt spiser vi en 
pinsedessert sammen. Mens vi koser oss med litt godt ønsker vi å dele erfaringer rundt 
sanglek, eventyr og ritualer i forbindelse med pinsefesten, og fester generelt. Gruppen holdes 
i Alvejordet steinerbarnehage  
 
13 Magnhild Selås: Barn med språkvansker  
Her vil vi gå nærare inn på korleis ulike typar språkvanskar kan arte seg og korleis ein kan 
legge best mogleg til rette for språklæring hos barn med slike vanskar. Gruppen holdes på 
hotellet   
 
14 Marianne Pedersen: Byvandring  
Historisk byvandring i Kvadraturen, Kristiansand sentrum. I Posebyen (gamlebyen) vil guiden 
fortelle om dagliglivet i bydelen og vi får også historien om Kristiansands grunnleggelse.  
 
15 Melanie Endemann: Kan jeg som barnehageansatt benytte meg av eurytmiens 
kvaliteter i hverdagen?   
Gruppen gir konkrete eksempler på hvordan. Vi utforsker hvordan vi integrerer vokalene og 
dens iboende kvaliteter og bevegelser i eventyrstund, ringlek og barnehagens 
hverdag. Gruppen holdes på Steinerskolen    
 
16 MS Maarten: Båttur  
Skjærgården rundt Kristiansand byr på gamle uthavner, smule farvann og et yrende båtliv. 
Dette er en tur hvor gammel og ny historie møtes i skjønn forening. Turen varer i 2 timer 
 
 
 
17 Pål Osjord: Trearbeid med førskolebarn  
Vi vil se på hvordan vi på en sikker måte kan lære barn å bruke kniv. Oppgavene er å lage 
knagger og dyr av greiner. Gruppen holdes ute, så klær etter vær!  



 
18 Signe Hovd Nilsen: Sanglek  
Sangleiken er kulturformidling, språkstimulering, fin- og grovmotorisk trening, men først og 
fremst: glede og felleskap. Målet er at du reiser hjem med ny inspirasjon og en skattekiste 
med gode ideer, rim, regler, sanger og leiker. Gruppen holdes på Steinerskolen 
 
19 Sissel Langgård Gilberg: Styrernettverk  
En samtalegruppe hvor vi samles og diskutere ulike utfordringer vi som styrere står i. Her kan 
deltakerne på forhånd spille inn tema som ønskes drøftet. Kan dette bli et nettverk som kan 
fortsette også etter stevnet? Gruppen holdes på hotellet. Denne gruppen varer til 15.00 
 
20 Stine Sofie stiftelse: Sunn og usunn seksualitet hos barn - hvor går grensen?
  
Det er både vanlig, sunt og fint at barn er nysgjerrig på egen og jevnaldrende barns kropp. 
Men noen ganger blir denne utforskingen problematisk. Hva er sunn seksualitet hos barn? 
Hvor går grensa for bekymringsfull og skadelig seksualitet? Gruppen holdes på hotellet  
 
21 Turid Thorkildsen: Transperant-workshop  
Lær å lage vakre transperanter til å pynte opp barnehagen med hele året. Gruppen holdes i 
Blåmann steinerbarnehage 
 
22 Ingen gruppe. Velg gruppe 22 for deg som ikke ønsker gruppe.   
 
 
 


