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Eplekartens årsplankalender

I kalenderen vises noe av det som er typisk for årstiden. På sidene i mellom månedene finnes tekster som både 

forteller noe om barnehagen vår, beskriver vårt pedagogiske grunnsyn og samtidig sier noe om våre særlige 

fokusområder dette året. Eplekartenkollegiet har som mål å være en barnehage i utvikling, en barnehage der vi 

alle sammen lærer gjennom refleksjon over livet selv og over alt det som møter oss fra barna, fra hverandre og 

fra verden rundt oss. 

De to siste årene har gitt oss to nye rammeplaner fulle av innhold til inspirasjon, forpliktelse og fordypning. Den 

første var den nye offentlige rammeplanen som kom i august 2017. Den andre var den nye lokale rammeplanen 

for steinerbarnehagene i Norge, (http://steinerbarnehagene.no/lokal-rammeplan-for-steinerbarnehagene ) 

som kom i juni i år og beskriver hvordan vi som steinerbarnehager kan utøve vår pedagogikk innenfor de gitte 

rammene i den offentlige planen. 

Det vi forteller om her i vår årsplankalender, viser et bilde av hva vi tar utgangspunkt i og hvilke mål vi setter 

oss her i Eplekarten. I tillegg finnes det andre tekster og bilder fra Eplekarten på vår hjemmeside 

https://eplekarten.wordpress.com/ Der finnes det også en egen, passordbeskyttet foreldreside.

http://steinerbarnehagene.no/lokal-rammeplan-for-steinerbarnehagene
https://eplekarten.wordpress.com/


Å være en lærende barnehageEplekarten arbeider 
videre med Årsløpet 
som 
satsningsområde.  
Årsløpet med barnas, 
barnegruppene og 
vår egen utvikling. 

Årsløpet med 
naturens skiftninger 
og tradisjonsrike 
fester.

Årsløpet med nye og 
gamle utfordringer, 
oppgaver, 
overraskelser og 
gleder. 

Denne illustrasjonen 
viser hvordan vi 
vandrer fra år til år 
med litt videre 
perspektiv og litt 
dypere innsikt for 
hvert år.





JULI   2018
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

26 1

27 2 3 4 5 6 7 8

28 9 10 11 12 13 14 15

29 16 17 18 19 20 21 22

30 23 24 25 26 27 28 29

31 30 31 NOTATER

(Planleggingsdag 
for personalet)

Velkommen til første 
barnehagedag



Tilvenningstiden i Eplekarten
Tilvenningstiden kan være krevende for de minste. Det skjer en stor forandring i barnets liv når det begynner i 
barnehagen. Å forlate en hverdag der man har fått all oppmerksomhet og nærhet til et sted der en er en blant 
mange, er en stor overgang.
For at barnet skal kjenne seg trygt, må de voksne kjenne seg trygge. I løpet av besøks- og tilvenningstiden kan 
det utveksles informasjon og bygges opp gjensidig tillit og forståelse mellom barnets voksenpersoner. I 
besøksdagene får foreldrene et inntrykk av barnehagehverdagen som er til god hjelp når de siden skal ta del i 
barnas barnehageliv hjemmefra.
Selv om vi ønsker at tilvenningstiden sammen med foreldrene skal få vare så lenge barnet trenger det, vil det en 
dag være tid for avskjed med mamma eller pappa. Det er vanskelig å være godt nok forberedt på dette, både 
for liten og stor. Det er ikke alltid så lett å slappe av når et barn gråter, noe som kan prege både stemmen og 
ordene våre. Kanskje er det ikke nødvendig å si så mye akkurat da? En god klem er det barnet har aller mest 
bruk for.  Følelser oppstår både hos barn, foreldre og barnehagevoksne, og det er helt ok, men det er viktig at 
barnet opplever at den voksne er rolig og trygg.
Avskjedsstunden må være avtalt mellom de voksne, og skje på noenlunde samme måte hver dag. Den må være 
lang nok til at barnet blir helt klar over hva som skal skje, og kort nok til at de ikke igjen blir usikre.. «kanskje 
mamma ikke skal gå enda likevel?» «er det meg som velger når?» Mange barn trenger f.eks. smukk eller bamse i 
en slik stund. Dette bestemmer barnet selv, og trenger det det, får det beholde det så lenge det gir uttrykk for 
at det er nødvendig. 



I begynnelsen får barnet sin egen primærkontakt i barnehagen. Målet er likevel at barnet blir trygg på alle de 
voksne på avdelingen så fort som mulig. Noen ganger vil barnet av seg selv knytte seg til en annen enn 
primærkontakten, og da må vi selvsagt lytte til barnet og gjøre en endring. 
I denne perioden er det best om barna kan få korte barnehagedager. Det er mye nytt for en slik liten en. Ikke 
minst er det utfordrende å møte de barna som allerede er i barnehagen. Nye bånd skal knyttes, nye mønstre 
dannes. For de «gamle» barna er det også en spennende tid. Helst vil vi at de skal få være en ressurs i 
tilvenningstiden, men også i barnehagen kan vi oppleve barn som trenger litt ekstra oppmerksomhet når de 
merker at omsorgspersonene deres vender seg mot nye små. 
Da er det viktig med et godt samspill de voksne imellom, slik at alle er klar over hva som kreves. Samtidig vet vi at 
det særlig i denne perioden, kan være en utfordring å ha nok fang til alle. Da er det godt å ha forståelsesfulle 
foreldre i bakgrunnen og gode rutiner å støtte seg til. 
Det året barnet fyller tre, inntreffer nok en stor overgang, denne gangen gjelder det veien fra den trygge 
småbarnsavdelingen, til en storbarnsavdeling med mange flere barn og nye utfordringer. I Eplekarten tar vi oss 
god tid også med denne tilvenningen. Vi lar barna besøke sin nye avdeling mange ganger før overgangen skal 
skje.
Den siste overgangen barnehagen skal støtte barna frem imot, skjer det året barnet fyller seks og skal forlate oss. 
Det er tidlig, synes vi, men vi gjør det vi kan gjennom barnehageårene for å gi dem den beste bagasje inn i 
skoletiden.





AUGUST 2018
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

31 1 2 3 4 5

32 6 7 8 9 10 11 12

33 13 14 15 16 17 18 19

34 20 21 22 23 24 25 26

35 27 28 29 30 31
NOTATER



Fysisk miljø og sansene

- viktige faktorer i vår hverdag som steinerbarnehage
I Eplekarten legges det stor vekt på hva barna opplever gjennom sansene, og vi prøver å legge til 
rette for gode erfaringer.  

Materialvalg og interiør er nøye utvalgt både med hensyn til materialer, farger former og 
funksjoner, og avdelingene er utformet med tanke på hva de skal romme. Alle de store stuene har 
en liten vinkelkrok på den ene langveggen som skaper liv og spenning i rommet. Hver avdeling har 
også et godt siderom til avskjermet lek eller hvile. Veggene er av lyslasert tre som gir en vennlig, 
myk og levende overflate. Oppholdsrommene har god lyddemping, og store vinduer slipper inn 
mye dagslys. Vinduene er trukket langt ned mot gulvet, slik at barna kan se ut. Hver avdeling har 
sitt eget kjøkken. Tekstiler i barnehagen er helst rene naturmaterialer slik at barna kommer i 
berøring med ull, silke, bomull eller lin. Leketøyet og formingsmateriell består av ubearbeidete eller 
lett bearbeidete naturmaterialer som åpner for kreativ lek. 

I steinerbarnehagene er vi spesielt oppmerksomme på barnas grunnleggende, fysiske behov, på 
hvordan de trives i verden med sin egen kropp og sine aller nærmeste, sansbare omgivelser. 



Steiner beskrev tolv sanser hos mennesket. Disse kan deles opp i kroppssanser, 
iakttagelsessanser og sosiale sanser. I barnehagealder er kroppsansene særlig sentrale. Gjennom 
disse sansene, styrkes barnets tilknytning til egen kropp og de nære omgivelser. 

Av den enorme mengde stimuli som treffer oss til enhver tid, er det bare ganske få vi blir oss 
bevisste. Likevel har de en virkning på oss enten vi er barn eller voksne. Vi «merker» det ikke, 
men påvirkes likevel, derfor er valg av kvaliteter i barnets fysiske omgivelser så viktige. 
Småbarn analyserer ikke sine sanseinntrykk. Deres erfaringsgrunnlag, og dermed også deres 
referanserammer er begrenset. De misforstår mye. Uten nok språk, grunn eller evne til å sette 
spørsmåltegn ved sin forståelse av verden, kan de leve med, ja vokse opp med sine 
misforståelser uten at inntrykkene blir korrigert. Hva som så kommer til utrykk gjennom ulik 
adferd, samspill og lek, og hvordan dette er knyttet til behov for å bearbeide inntrykk, kan være 
vanskelig å oppdage. Uten fysiologisk modenhet og uten livserfaring som gir evne og grunnlag til 
å filtrere inntrykkene, er småbarna særlig sårbare overfor mengden og kvaliteten på stimuli. 
Høyt tempo, raske skiftninger, bruk av sterke farger og høye lyder, virker enda mer overveldende 
på dem enn på voksne. 





SEPTEMBER 2018
Uke 

nr
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

35
1 2

36
3 4 5 6 7 8 9

37
10 11 12 13 14 15 16

Høstfest

38
17 18 19 20 21 22 23

Foreldrerådsmøte

39
24 25 26 27 28 29 30

DUGNAD

NOTATER



Mat og måltid 

Det lille barnet utvikler ikke minst sin tilhørighet til verden gjennom den maten de spiser. Ernæringen 

når dem både gjennom selve livssansen og gjennom lukt, syn, berøring, bevegelse, smak og varme. 

Under leken, kjenner de lukten av mat som tilberedes i rommet, og ubevisst vekkes sulten. Leken avtar 

og de løfter blikket: «Hva skal vi ha i dag?» Det ser deilig ut! Bordet blir dekket, og lyset blir tent. Under 

selve spisingen berører maten innsiden av munnen, og matens konsistens og temperatur er kanskje like 

avgjørende for appetitten som smaken når barnet tygger. Det å bli tatt vare på ved å bli tilbudt mat, er 

en av de mest grunnleggende områdene for barnets opplevelse av omsorg og velbefinnende. På samme 

måte som trygghet og trivsel er grunnleggende for nysgjerrighet og læring, er det helt nødvendige 

elementer for appetitt og ernæring. I Eplekarten inngår mat som et viktig ledd i den pedagogiske 

oppbyggingen av dagen og året. Barna opplever hele prosessen fra maten kommer i hus som råvarer, til 

den står på bordet. Ofte deltar de i prosessen, og noen ganger har de også selv vært med å ta den opp 

av jorden. Når vi skal beskrive materialvalg og kvalitet i Eplekarten, ble det derfor riktig å nevne også 

dette kvalitative valget her.  



I Eplekarten har vi alltid lagt stor vekt på både ernæringsinnhold og måltidskvalitet. 

Ernæringsinnholdet er bygget opp vegetarisk, og det aller meste vi serverer er økologisk dyrket. 

Hver avdeling lager sin egen mat på avdelingen fra grunnen av, gjerne sammen med barna. 

Brødet blir bakt, grønnsakene kuttet og osten raspet til deilige gratenger eller pizza. 

Måltidene er en ikke ubetydelig del av barnas barnehagedag, og tiden vi sitter til bords 

sammen, utgjør en viktig del av deres sosiale læringsarena. Det å bli kjent med hverandre rundt 

bordet, vente på tur, bli lyttet til, hjelpe hverandre og vise oppmerksomhet og omsorg, er 

verdifulle kvaliteter som alle har særlig gode forutsetninger for å bli øvet under måltidet. Å 

bygge en hyggelig måltidskultur danner grunnlag for vennskap og respekt, selvfølelse og 

mestring. Samtidig øves både språk og toleranse, lytteevne og gjensidig forståelse.   

Slik samfunnet er organisert med lange arbeidsdager og barnehagedager borte fra hjemme, får 

barnet tre av dagens fire viktige måltider i barnehagen fem dager i uken. Det betyr at det de 

spiser hos oss, danner grunnstammen i deres ernæringsmessige oppfostring. Alvoret i dette 

kommer mer og mer til syne også i offentlige dokumenter som en del av forventningene til 

barnehagene. Det er vårt håp at dette også etter hvert vil finne veien inn skole og fritidshjem / 

(«sfo»). 





OKTOBER 2018
Uke 

nr
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

40
1 2 3 4 5 6 7

Mikaeli

41
8 9 10 11 12 13 14

(Skol

ens 

høstf

erie)

42
15 16 17 18 19 20 21

43
22 23 24 25 26 27 28

44
29 30 31 NOTATER



Tid og rytmen i barnas hverdag

Hverdagen i barnehagen følger sin egen rytme. En rytme barn og voksne kjenner, og som de eldre barna 

sammen med de voksne, bærer med seg i kroppen fra dag til dag og fra år til år. Forutsigbarheten og 

selvfølgeligheten i rytmen blir snart en naturlig puls også for de nye barna. De blir kjent med hvordan den 

ene aktiviteten følger den andre mens dagen langsomt dreier fra morgen til formiddag, fra formiddag til 

lunsj, fra lunsj til ettermiddag og hentetid. Deler av dagen er rolige og åpne. Barna leker og de voksne 

holder på med sitt. Noen voksne tar kanskje del i leken, noen barn tar del i voksenarbeidet, stunden bærer 

preg av en subjektiv ro som drives frem av den enkeltes motivasjon og hensikt. Andre deler av dagen har et 

tydelig program, vi gjør noe sammen – enten det er i ringen, under måltidet eller i en annen samlet 

aktivitet. I mellom disse har vi alle overgangene som kan bringe inn det vi trenger av kaos og uro. Her 

skapes utfordringer og uventede stunder av samhandling og omsorg. En ladet aktivitet som bringer inn nye 

utviklingsmuligheter og erfaringer. Uten disse trange overgangspassasjene, ville rytmen og spenningen som 

driver dagen fremover flate ut. 



Vi ser og kan gjenkjenne i oss selv at det er disse stundene som kan føre stress og mas inn i hverdagen, og 

med denne erkjennelsen, er vi nøye i Eplekarten med å ikke legge inn for mange elementer i et dagsløp. Vi 

ser at om vi tar høyde for at også overgangssituasjonene skal få ta sin tid, kan det som oppstår i hvert ledd 

være verdifullt for barna. Det skal ta tid å få på seg klærne. Det tar tid å avslutte en lek, rydde, dekke et 

bord osv. Og slik skal det være. 

Rytmen og forutsigbarheten lar oss falle til ro. Dagsrytmen gir gjenklang i oss selv. Snart er de nye også 

sultne når maten kommer på bordet. Da er egen kropp kommet i samspill med omgivelsene og 

forutsigbarheten gir dem trygghet og ro til lek og utvikling. Oppmerksomheten flyttes bort fra hva som skal 

skje i neste øyeblikket til her og nå, pulsen senkes, de kjenner dagen, vet som følger. De slapper av og kan 

gi seg hen til det som er deres aller viktigste aktivitet; leken. 

I Eplekarten er vi opptatt av at barna skal få god tid til lek og drøm, at de skal vite at de ikke blir avbrutt av 

voksne med et annet prosjekt. Vi ser at når barna slik kjenner at deres egen aktivitet får sin plass og sin tid, 

kan de fordype seg i leken og skape sin egen verden som åpner for store ting. Ting vi voksne ikke kan 

erstatte.





NOVEMBER 2018
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

44
1 2 3 4

45
5 6 7 8 9 10 11

Barnehagen stengt 
(Planleggingsdag)

46
12 13 14 15 16 17 18

Lanternefest kl.17.00

47
19 20 21 22 23 24 25

48
26 27 28 29 30



Årstidsvardene og fagområdene
Som varder i vandringen gjennom et barnehageår lyser årstidsfestene opp. Gjennom året viser deres 

stemninger og det vi setter fokus på i den enkelte feiring, vei videre ikke bare gjennom året, men 

gjennom livet. Som en del av steinerpedagogisk erkjennelse, tar vi på alvor det at mennesker, både 

store og små, blir preget så vel av årets gang i naturen som av barnehageårets dreining fra ny til 

etablert gruppe og fra mye til mindre utetid gjennom sesongene. 

Vi blir preget og vi preger. Bevisst og med et pedagogisk siktemål tar vi opp festene igjen og igjen år 

etter år. Stadig tar vi med noe av det gamle, og stadig tar vi med noe nytt, noe som er blitt eller som vi 

ser bør bli aktuelt akkurat dette året. 

Hver fest har sin egen kvalitet som igjen blir preget av hvor den ligger i barnehageåret og hvilken 
barnegruppe den skal tilpasses. Inn mot disse kvalitetene ligger også fagområdene i rammeplanen for 
alle barnehagene i landet. La oss nevne noen av festene og hvordan de kan knytte an til fagområder og 
kvaliteter. 
Høstfest - takknemlighet, Språk og kommunikasjon. Vi blir kjent med hverandre og danner nye 
relasjoner, nye vennskap. 
Mikalelsfesten - mot og vilje. Kropp, bevegelse og helse. Utholdenhet, gode vaner. 
Jul - lys i mørket, ventetid, tålmodighet, fortelling og skaperglede. Kunst, kultur og kreativitet. 



Karneval og fastelavn, humor og overraskelse. Natur, miljø og teknologi. Her kan vi finne på utrolig mye 

rart, både inne og ut! Særlig ute er det mye å oppdage når snøen smelter, isen singler under føttene 

og hestehoven trenger seg opp. 

Påske, nytt liv, våryre barn og voksne Antall rom og form redet til haren blir rundt og fint. Tre barn 

deler redet, men i redet ligger fem egg. Vi legger alle i kurven og deler ved bordet som er dekket til 

enda flere!

Pinse, luft og lys, farger og fugler – og igjen er språket i fokus, det at vi kan forstå hverandre, komme 

hverandre nær gjennom språket: Etikk, religion og filosofi. Fellesskap, inkludering, takknemlighet over 

vårt fredelige hjørne av verden, hvorfor er vi her?... akkurat vi? 

Sommerfesten, en stor og strålende utendørs fest da vi virkelig kan se hvor mange vi er, vi som hører 

Eplekarten til. Nærmiljø og samfunn Utenverden rykker nærmere. Noen skal videre. Kan vi skimte 

hverandre enda – finnes vi enda i hverandres nærmiljø, eller går ferden lenger bort?

Alle disse kvalitetene og områdene er selvsagt med oss gjennom hele året, men som teksten her 

antyder, kan vi ta dem særlig med i forberedelse, feiring og etterklang av disse festene.





DESEMBER 2018
Uke 

nr
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

48
1 2

Første søndag i advent

49
3 4 5 6 7 8 9

Andree søndag i 
advent

50
10 11 12 13 14 15 16

St. Lucia Tredje søndag i advent

51
17 18 19 20 21 22 23

Siste dag før  juleferien Lille julaften og fjerde 
søndag i advent

52
24 25 26 27 28 29 30

GLEDELIG JUL! Første juledag Andre juledag

1
31 NOTATER

GODT NYTT ÅR 
2019



Etterligning og forbilde
Gjennom sansene tar barna ureflektert inn alt i sine omgivelser, både det som gagner dem, og det som ikke 

gagner dem. Særlig vil det vi voksne er og gjør, bli til inntrykk i barna. Hvor mye av dette som gjenspeiles i adferd 

og vises i etterligning, er vanskelig å vite og umulig å bestemme over på forhånd. Det vi kan gjøre, er imidlertid å 

anstrenge oss for at så mye som mulig av det barna slik tar inn fra oss voksne, har verdi, at det er 

etterligningsverdig. I steinerpedagogikken vektlegges dette, og prinsippet uttrykkes gjerne med setningen 

«oppdragelse er selvoppdragelse». Denne setningen har en dobbel betydning og innebærer: Alt vi voksne kan 

gjøre er å legge til rette for barnet som oppdrar seg selv. Og: For at barnet skal få de beste betingelser for 

selvoppdragelse, må de voksne i dets omgivelser også være opptatt av egen utvikling. De voksne må være 

etterligningsverdige forbilder. Det dreier seg om: 

Handlinger: Det den voksne holder på med i barnehagehverdagen av både av praktisk arbeid og omsorgsarbeid, 

hvordan han eller hun beveger seg;- tempo, støy og plassering i forhold til lek, samtaler og andre aktiviteter som 

skjer i rommet. 

Følelser: Den voksnes sikkerhet, engasjement og holdninger til små og store mennesker rundt seg,  til relasjonene 

mellom dem, til egne og andres aktiviteter, til det arbeidet hun eller han utfører og til intensjonen og bakgrunnen 

for dette.



Tanker: Den voksnes undring og refleksjon, åpenhet og humor. Forståelse, engasjement og overblikk. 

Barnets ubevisste fornemmelse av at den voksne kan, men likevel er på vei, er nysgjerrig, interessert, 

lyttende og lærende til stede i verden inspirerer det til egen vekst. 

Disse tre kvalitetene gjennomsyrer hverandre kontinuerlig, noe som særlig kommer frem gjennom 

språket og hvordan vi lytter og utrykker oss både sammen med barna og oss voksne imellom.

Eplekartens uteområde ligger vel til rette for voksenarbeid av mange slag, både i forhold til 

hagearbeid, vedlikehold og kreative prosjekter. Innendørs hører kjøkkenarbeid, håndarbeid av mange 

slag og pleie av rommene til meningsfulle prosesser som barna får leve med i . Barna erfarer at en 

arbeidsprosess begynner, varer og avsluttes, og at den har et synlig resultat de kan forbinde seg med. 

Slik skapes en helhet, en fortelling som gjentas og gjentas og gir mentale bilder til lek og mestring for 

barna selv. 

Etter hvert som også barna deltar i prosessene, enten «på ordentlig» eller «på lek», automatiseres 

de stadig mer, og krefter settes fri. En slik frihet skaper rom for variasjon, for å gjøre ting på nye 

måter, på rare måter, for tøys og tull og gode varme følelser. Mestringen gir frihet og rom for 

vennskap, latter og lek. 





JANUAR 2019
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 1 2 3 4 5 6
Årets første barnehagedag

2 7 8 9 10 11 12 13
Helligtrekongersdag

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 NOTATER



Lek og leketøy i Eplekarten
Leken har høy prioritet i Eplekarten. Vi er overbevist om at det er gjennom leken barna oppnår den 
største her-og-nå-gleden og den beste utviklingen. Gjennom gleden og mestringen i leken, øver de 
kroppsbeherskelse, styrke, utholdenhet og mot. De øver kreativitet, oppdager og utforsker 
naturlovenes muligheter, begrensninger og overraskelser. De oppdager egnes og andres grenser, øver 
sine sosiale evner, empati, omsorg, hensynsfullhet og humor. De øver vennskap, relasjoner og 
konflikthåndtering. De oppdager likheter og forskjeller, øver tanker, undring og filosofering. De øver 
språk, samspill og turtaking. Å leke er det sunne barnets måte å være i verden på, er det blitt sagt. 
Leken er en uhåndgripelig størrelse, vanskelig å måle, vanskelig å beskrive, vanskelig å fatte. Den bare 
er, den bare skjer – om vi gir den tid, rom og tillit. 
Som voksne har vi særlig en oppgave i forhold til barnas lek, nemlig å være tilgjengelig. Vi er der som 
trygge holmer i et hav av lek som bare skjer, selv om vi er opptatt med vårt, våre voksne gjøremål. Vi 
deltar eller hjelper likevel om det trengs, vi er publikum på teater, vi er passasjerer på bussen vi er 
trofaste hjelpere om «pasienten» trenger plaster eller en liten «hjertesjekk»; «Joda, hjertet slår». Vi 
kan være veivisere om det skjærer seg, trøste om noe er leit eller vondt og råde om uenighetene blir 
for store. Men vi har også en annen rolle; vi ser! Vi ser om barnet leker, om det trives, om det har 
venner, om det har en god eller dårlig dag, og om utviklingen går som den skal på alle områder. Ingen 
arena er bedre egnet enn leken til å observere disse tingene i. Ser vi områder der barna trenger 
støtte, kan vi tre inn, legge til rette eller søke hjelp utenfra.



Leken og mulighet til å få leke, legger et avgjørende grunnlag for utviklingen av tanke, språk, 
forestilling, fantasi og kreativitet hos mennesket. Naturmaterialer i sin råde, opprinnelige form er på 
«tilbudssiden» her. «Skap hva du vil av meg, bruk meg til hva du vil, se hva du vil i meg, gjør hva du vil 
med meg – eller la meg ligge». Slikt leketøy, leketøy i lite bearbeidet form, er uten føringer for 
leketema eller læringsområder fra produsenten, men lar den lekende bestemme. I likhet med mye av 
det som tilbys barn gjennom bilde- og filmmedia, har mange av de leketøysfigurerene som er til salgs  
et fysisk utrykk som er så stilisert at det grenser til symboler for eksempel for ansiktsuttrykk. En kan 
undre seg på hva barna tar til seg om innlevelse gjennom disse. I det enkle eller helt ubearbeidete 
leketøyet ligger definisjonsmakten enda hos barnet, i øyeblikket – og bestemmes ut fra barnets behov 
der og da.  Enten det skal bearbeide en spennende kjøretur eller en traumatisk opplevelse. Enten en 
liten gruppe trenger noe helt spesielt til en underlig kreasjon de sammen videreutvikler, eller en 
«familie», i «huset», på «toget» eller i «butikken» mangler viktige elementer i sitt prosjekt. I den åpne 
kurven i barnehagen kan de finne det de trenger. I en slik prosess får barnet både mestringsfølelse, 
språkøvelse og samspillserfaring. Gjennom sin lekende væremåte opplever barnet variasjonene i 
fuktig jord eller tørr sand, i gress og vann og luft gjennom reelle erfaringer og kvalitetsopplevelser. 
Musikk, sang og tilfeldige lyder fra rommet av alt fra stemmer, arbeid, lek, samtaler og utrop når dem. 
Smaken på alt de kan finne på å putte i munnen fra trestykker til det som er mat og drikke, bygger 
opp en viktig del av deres erfaringsverden. Matlaging og vasking, hagearbeid og reparasjon av smått 
og stort, rydding og omsorgsarbeid som de opplever rundt seg, er barnas hverdagslæring. I alt inngår 
tingene og den voksnes måte å forholde seg til tingene på, og om vi ser etter, ser vi hvordan de 
voksnes måter gjenspeiler seg i barnas lek. 





FEBRUAR 2019
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

5 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28 NOTATER

(Skole

ns 

vinterf

erie)



Barn og media
Både barn og voksne omgis til av elektroniske media i hverdagen. I barnehagen kan vi merke at barna blir påvirket av 

det de har sett og hørt hjemme, kanskje så sent som samme morgen. For barnas og for lekens skyld kunne vi imidlertid 

ønske at skjermaktiviteten til barna ble innskrenket så mye som mulig, og særlig at de slapp å bli eksponert for 

skjermaktivitet om morgenen før de skal i barnehagen. Det er ikke bare innholdet som påvirker dem, men også selve 

skjermen og måten sansene benyttes i forhold til den. 

Digitale verktøy inngår ikke i det pedagogiske tilbud til barna i Eplekarten. Med holdepunkt i rammeplanens åpning for 

tilpasning til lokale forhold, begrunner vi som steinerbarnehage dette slik:

Barn forbinder seg til omverden gjennom sansene. For utvikling av en sunn forestillingsevne, empati og handlekraft, 
trengs tid og mulighet til å oppleve, bearbeide og forstå verden. Vi anser bevegelse, balanse og berøring som like 
sentrale sanser i denne modningsprosessen som syn og hørsel. Digitale verktøy utelukker de fleste av de sanser vi 
benytter for å oppleve verden, derfor vil vi hevde at slike verktøy fører til svekket virkelighetsforståelse. 
På skjermen er alt bare et tastetrykk borte. For å utvikle utholdenhet, må anstrengelser lønne seg. Slik kan 
mestringsfølelse vokse og gi grobunn for et realistisk og godt selvbilde. 

Å venne seg til langsomhet, gir barna mulighet til egen undring og lek og skaper rom for takknemlighet. Sanser og 
naturlige reflekser sløves ved stadige opplevelser på en flat skjerm der kroppens naturlige reaksjoner på tilsvarende 
opplevelser i det virkelige liv, ikke gir mening.  



Barns egen kreative bruk av tradisjonelt tegne- og maleutstyr, instrumenter og egne stemmer, gir dem en helt annen 

genuin opplevelse av å skape, både motorisk, forestillingsmessig og følelsesmessig. Gjennom prøving og øving av egen 

kropp og egne sanser, får barna umiddelbar erfaring av samspillet mellom seg og det fysiske miljøet de er en del av. 

Prosess og mestring blir en integrert del av deres livsverden. 

Lek på skjerm fører til stadige avledninger og forstyrrelser både i form av nye ting som dukker opp på skjermen og som 

frustrasjon når ting ikke går som det skal rent teknisk. Vi vil hevde at skjermen er en tidstyv for barna så vel som for 

mange voksne. Den stjeler tid som vi kunne brukt til lek og samvær eller arbeid og fysisk aktivitet. Barns betraktning av 

voksnes skjermaktivitet er med på å understøtte deres egen trang til å bruk av skjermen. Underholdning erstatter lek, 

og lynkjappe søk erstatter undring og undersøkelser. 

Den læringsmessige nytten av erfaring med digitale verktøy, vil vi hevde er liten, ettersom digitale verktøy i dag er 
intuitivt bygget opp og enkle å lære. Samtidig har de seneste år vist oss at utviklingen av dem går i rivende tempo. 
Enhetene vi kjenner i dag, vil være foreldet før barna trenger å ta dem i bruk i skolen. 

Det faktum at enhetene foreldes raskt, sammen med at det i en barnehage naturlig vil være stor slitasje, vil føre til 
forhøyet utskiftning og produksjon. Med den belastningen dette har på miljøet, mener vi at innkjøp og bruk av digitale 
verktøy i barnehager, vil føre til uetisk ressursbruk. 
Digitale verktøy er en del av vår verden og har gitt oss fantastiske muligheter. Slike verktøy er en del av det totale 
hverdagslivet også her i Eplekarten. Vi mener imidlertid at digitale verktøy i barnehagen, på like linje med 
oppvaskmaskin, vaskemaskin og komfyr, er voksenverktøy. 





MARS 2019
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

9 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10
Karneval og fastelavn

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31
Årsmøte og Foreldreråd

NOTATER



Eplekartens pedagogiske kilde
Eplekarten er en steinerbarnehage, og tekstene i denne kalenderen er skrevet ut fra Steiners 
pedagogiske impuls, som fyller 100 år i 2019.
For dem som har erfaring med steinerbarnehager, vil det meste være lett å kjenne igjen. Likevel vil 
mange sikkert spørre seg hva som ligger bak, eller hva som fortsatt springer ut fra denne kilden. I 
denne korte teksten, vil prøve å gi et par små glimt av det.
I Steiners menneskebilde beskrives mennesket med kropp (det fysiske), livslegeme (det som holder 
oss levende og oppreist), sjel (det grekerne kalte «psyke») og ånd (vår tanke, våre ideer, vår 
inspirasjon, imaginasjon og intuisjon). Mellom disse virker vår unike personlige kjerne gjennom 
vilje, følelse og tenkning. Videre beskriver Steinere at menneskets liv kan betraktes i syvårsperioder, 
og at det særlig er i forhold til utvikling, læring og modning i de tre første periodene vi som 
pedagoger skal være virksomme. Han hevder imidlertid at den pedagogiske måten å støtte barnet 
og den unge på, er ganske ulik i disse tre fasene. Grovt sagt vil barnet i den første fasen, da kropp, 
sanser og bevegelse, trygghet og nærhet står i sentrum, følge den voksne i tillitsfull etterligning. I 
den neste, mens vilje og vaner særlig utvikles, er det en varm autoritet som får barnets 
hengivenhet. I den tredje fasen, mens følelsesliv og gryende dømmekraft opparbeides, trenger 
ungdommen et ideal. Selvsagt står ikke disse elementene alene i noen av fasene, men speiles og 
virker inn i hverandre, men de ligger der likevel som overordnet tendens i den enkelte 
syvårsperiode.



For oss som arbeider med barn i den første perioden, er det spesielt viktig å være 
oppmerksomme på den kroppslige trivselen og å gi barna gode forbilder, slik det er 
beskrevet i tekstene over. Ja, Steiner går så langt som å si at menneskets utvikling av 
indre frihet, avhenger av at de har hatt gode forbilder i første syvårsperiode. 
I denne perioden ønsker vi at barnet særlig skal kjenne undring, takknemlighet og tillit. 
Deres verden skal være god, skal ville dem vel, trøste når de slår seg eller savner noen og 
oppmuntre dem til å våge, til å satse, til å leve. Siden kommer skolen, barnet strekker seg, 
og tar skrittet ut mot verden. Det er så mye spennende der ute, så mye vakkert. 
Sammen med inspirasjon og levende kunnskap fra gamle kilder, mottar vi i 
steinerbarnehagene en uavbrutt strøm av ny og utdypende erfarings- og forskningsbasert 
kunnskap om barnehagepedagogikk og barns utvikling både fra offentlig og 
steinerpedagogisk hold i inn- og utland. 
På denne måten er vi en aktiv del av barnehage-Norge. Det er viktig for oss å være en 
barnehage i utvikling, slik at vi stadig kan være med å gi barn det aller beste for livet som 
voksen i en fremtid vi ikke kjenner.    





APRIL 2019
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14
siste dag før 

påskeferien
Palmesøndag

16 15 16 17 18 19 20 21
Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften Første påskedag

17 22 23 24 25 26 27 28
Andre påskedag Påskefest DUGNAD

18 29 30



Eplekartens omgivelser og historie
Eplekarten Steinerbarnehage ligger ved Helgeseter Gård øverst i Sædalen, høyt og fritt med utsikt både til 
skog og fjell. I hagen er trær og busker, gressbakker og bergknatter. Her får barn og voksne ta alle sanser i 
bruk. Tett inntil barnehagen er noen av beitemarkene til Helgeseter gård. Her går både kuer, hester og 
sauer, ja noen ganger til og med hjort, like inntil gjerdet. Like bak barnehagen er selve gården. Dit går 
barn og voksne gjerne for å besøke griser, sauer og høns eller for å komme til turområdene bak gården. 
Helgeseter er et bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Her lever 30 beboere sine liv i 
arbeid, fest og hverdag. Til å hjelpe seg, har de en stab på langt over 100 ansatte som sammen med dem 
driver gårdsbruk, bakeri, verksteder og mye annet. I tillegg til Eplekarten og Helgeseter, skal snart et 
verdig medlem tre inn i dette fellesskapet. Det er Helgetun seniorlandsby, som skal stå innflyttingsklar 
med 39 leiligheter ved påsketider 2019. Intensjonen er at de eldre skal kunne bidra med det de ønsker og 
kan både for egen landsby, for Helgeseter og for Eplekarten. I tillegg står et felleshus «Veksthuset» snart 
klart som et felles hjerterom for oss alle, der en av intensjonene er å også kunne bidra med noe for 
nærmiljøet og samfunnet rundt. Eplekarten Steinerbarnehage fikk sin første godkjenning i 1989 som 
Eplekarten Barnehage. Allerede året før hadde flittige hender på Helgeseter startet den første lille 
barnehagegruppen oppe i Helgeseters hovedhus. Da het barnehagen Helgeseter Personalbarnehage, og 
var beregnet på barn av medarbeiderne der oppe. Da det en ledig del av i huset nede i eplehagen på 
gården, ble det imidlertid mulig å åpne en ordinær steinerbarnehage med offentlig godkjenning. 
«Eplekarten» så dagens lys. Der levde barnehagen godt og vel i 



mange år med ca. 20 barn. Etter hvert trengtes likevel en skikkelig opprustning, og til det strakk økonomien ikke 
til med så liten drift. Utfordringen kom med full tyngde: Nedleggelse eller nybygg! Med gode og inspirerende 
foreldrekrefter, sterk støtte fra Helgeseter og god hjelp fra Bergen Kommune, fikk vi det til: I 2014 sto nybygget 
klart og barna kunne innta nye Eplekarten Steinerbarnehage etter et år i brakke oppe på gården. Nå var det blitt 
en mye større barnehage enn før med en stor, støttende foreldre-eiergruppe, fire avdelinger og fjorten dedikerte 
voksne til å ta hånd om barna. 

Stevne og markeringer
I mai 2019 er Eplekarten før første gang med å arrangere det årlige stevne for alle landets steinerbarnehager. 
Sammen med våre kolleger i Rosenhagen og Tryllefløyten har vi booket plass til 300 – 400 barnehageansatte på 
Radisson Blu på Bryggen og i tre dager (2-4 mai) skal vi lære og være sammen i vestlandshovedstaden. Tema for 
stevnet i år er «Hvordan rammene rammer og hva de kan romme». Stadig opplever vi at rammene som settes 
for barn, for voksne og for barnehager i samfunnet regulerer, forskyver og fortrenger våre muligheter. Om det 
handler om tid, penger eller byråkrati, ideelle krav, formkrav eller innholdskrav, virker det inn på våre liv og vår 
virksomhet.  Under denne overskriften vil vi få både foredrag, drøftinger og praktiske kurs disse dagene. Vi 
gleder oss!
Samtidig vil vi kanskje klare å markere både Eplekartens 30 år, Nye Eplekartens 5 år, Steinerskolen på Paradis sine 
90 år og ikke minst: Steinerpedagogikken i verden sine 100 år!





MAI 2019
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

18 2 1 2 3 4 5
Fri To planleggingsdager, barnehagen stengt

(Steinerbarnehagestevne i Bergen)

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19
Nasjonaldag

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31 NOTATER

Kristi 
Himmelfartsdag

Planleggingsdag, 
barnehagen stengt



Å være både foreldre og eiere i Eplekarten
Eplekarten er både et selskap: Eplekarten Steinerbarnehage SA og en pedagogisk institusjon. Vi har vi to 

organisasjonsmodeller og to lovverk å forholde oss til. 

Som juridisk selskap, er vi et samvirkeforetak og forholder oss til samvirkeloven, egne vedtekter og Årsmøtevedtak. Foreldre 

blir medlemmer og eiere idet de takker ja til barnehageplassen. Foretakets øverste organ er Årsmøte, som velger et styre. 

Som barnehage forholder vi oss til barnehageloven med forskrifter, egne barnehagevedtekter, lokal rammeplan for 

steinerbarnehagene og egen årsplan (denne). Eplekarten er medlem av Steinerbarnehageforbundet, har et forpliktende 

samarbeid med Bergen Kommune og er medlem av Private Barnehagers Landsforbund. Både selskapsvedtekter og 

barnehagevedtekter finnes på hjemmesiden. 

Som eiere er foreldrene medlemmer av samvirkeforetaket og har møte- og stemmerett på Årsmøtet i henhold til vedtektene. 

Årsmøtet tar opp formelle saker som regnskap og valg til styret. For styret er økonomien sentral, herunder vedlikehold av hus

og eiendom. Som barnehage har vi minst tre organer med foreldrerepresentasjon. Det er foreldrerådet, der alle foreldrene er 

med, samarbeidsutvalget (SU), som er et organ sammensatt med like mange foreldre og ansatte og foreldrenes arbeidsutvalg 

(FAU). SU kan være med å påvirke barnehagens pedagogiske planer, interne miljø og samarbeid med nærområdet. I FAU er en 

kontaktforelder for sin avdeling og kan i tillegg være med å arrangere ting for fellesskapet. På barnehagens hjemmeside finnes 

mer om disse organene.

Det knytter mange altså mange oppgaver og verv til foreldre- og eierrollene. Det er spennende og sosiale oppgaver, og det at 

foreldrene er med å prege barnas hverdag gjennom deltakelse på den ene eller den andre måten, betyr mye for liten og stor. 

Organisasjonskartene her viser at foreldrene dukker opp både i blå og gule firkanter.







JUNI 2019
Uke 

nr

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

22 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16
Annen pinsedag Sommerfest

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

NOTATER





JULI 2019
Uke nr MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

27 1 2 3 4 5 6 7

Siste dag før 
ferien

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 NOTATER

(Planleggingsdag 
for personalet)

Velkommen til 
nytt barnehageår


