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En barnehage nær naturen 
 

 
 

Høyt og fritt ligger Eplekarten som en 

perle innunder fjellet øverst i Sædalen 

på Helgeseter gård.  

Her vil vi fra 2014 få plass til mer enn 50 

glade barn som sammen med oss voksne 

får sin hverdag i nær kontakt med 

naturen og gårdslivet. 

Eplekarten åpnet som en liten, privat 

personalbarnehage for Helgeseter øverst i 

Sædalen på slutten av åttitallet.  

Fra 1989 holdt barnehagen til i halvparten av 

et vertikaldelt hus i eplehagen nederst på 

Helgeseter. Barnehagen tok den gang imot 

ca. 20 barn. 

  

Nærheten til gårdsdrift med dyr og 

jordbruk, der de kan oppleve både 

funksjonsfriske og funksjonshemmede 

mennesker i arbeid, gir denne barnehagen en 

helt spesiell kvalitet. Dyrene beiter rundt 

husene, og vi kan besøke både fjøs og stall. 

I hagen på lekeplassen vokser ikke bare epler 

og annen frukt. Der dyrker vi også 

grønnsaker, korn, urter og bær.  

 

Og barna er med!  

 

 

Landskapet rundt barnehagen byr på 

storslagne muligheter til tur i skog og fjell. 

Barna får møte naturens utfordringer, de 

får oppleve årstidene i fjellet og de får 

bruke og utvikle sine fysiske krefter.  

 

 



 

 

Steinerpedagogikk 

En barndom med tid til undring –  
 

Eplekarten er en steinerbarnehage. 

Steinerpedagogikk i barnehagealder legger 

vekt på gode sanseopplevelser, en rytmisk 

hverdag med tydelige og engasjerte voksne. 

God tid til arbeid og lek side om side både 

ute og inne er en viktig del av hverdagen. 

Næringsrik og velsmakende, økologisk 

vegetarmat laget fra bunnen av, gir herlige 

dufter og appetitt som skaper en god 

atmosfære. Vi bruker mye sang og musikk, 

eventyr, regler og vers i barnehagen. Vi 

markerer årstidenes gang med tradisjonsrike 

fester som barna kjenner igjen fra år til år. 

 

 

Barna lærer med hele seg, de lever her og nå 

og skaper sin lekeverden med alle slags 

materialer – fra sand og vann til ull og tre. 

Hos oss har vi mindre leketøy, men mere tid, 

er det noen som sier.  

I hyller og kurver ligger ull, kastanjer, 

steiner og trestykker. Her finnes enkle 

klosser, store og mindre stoffstykker, garn, 

klesklyper og lette stativ til å bygge med. 

Leketøyet er enkelt og vakkert fremstilt av 

naturmaterialer, som biler og båter av tre og 

gode tøydukker. 

 

Tid og rom for undring nærer barnets 

fantasi, lek og læring. 

 

 

 

Nybygget 

Eplekarten blir nesten som et 

epleslott! 
 

Våren 2013 ble vårt kjære, gamle hus tatt 

ned. Det svarte ikke lenger til dagens 

barnehagekrav. Det var koselig, men akk så 

tungvint. 

Nå, mens barn og voksne holder til oppe i et 

midlertidig bygg inne på selve gården, reiser 

vårt nye hus seg i den gamle eplehagen. 

Røde, vakre vegger kommer opp, og snart 

lyser det oppe i tårnet på toppen. 

I løpet av 2014 vil vi ta i mot fire fulle 

avdelinger i huset 

Om du vil bli med oss der, ta kontakt med 

eplekarten@steinerbarnehage.no 

www.eplekarten.wordpress.com  

Eplekarten Steinerbarnehage 

Øvre Sædalsvei 247 

5099 Bergen 

tel:94880388 
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