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Huldraheimen Steinerbarnehage 

        Årsplan 2019-2020 

Barnehagen drives etter Rudolf Steiner sine prinsipper vi 

har fokus på sanseopplevelser rytme, etterligning og frilek. 

Små barnegrupper og god bemanning skaper nærhet og trygghet. 

En trygg og god hverdag for stor og små, som fremmer personlig utvikling, læring og danning. 

Barna skal få leike, lære, utvikle seg og delta i et godt sosial felleskap. 

Dette er årsplan del 1. 

Årsplan del 2. se hjemmesiden. 

Vi har egne velkomstskriv. 

Telefon: 482 79 512 

post@huldraheimen.no 

Små barnegrupper og god bemanning skaper nærhet og trygghet. 

Huldraheimen Steinerbarnehage 

Grosvoldveien 144, 3619 Skollenborg 

Telefon: 482 79 512 

Epost: post@huldraheimen.no 

Hjemmeside: http://huldraheimen.no 

  Alle avdelinger med eget kjøkken inne på avdelingen. 

Skognissene: 3-5 åringer. Telefon: 452 71 053  

Fjellnissene: 3-5 åringer. Telefon: 452 77 562 

Alver: 3-5 år. Telefon : 48 22 93 83 

Småtroll:1-3 åringer. Telefon: 452 74 377 

Tussene: 1-3 åringer. Telefon: 901 46 163 

Vi har barnehage på to adresser. Gamle grendeskolen med nyrenoverte lokaler og deilig 

atmosfære. Og barnehage I i et stort flott økologisk halm-hus.  

Begge avdelinger har et stort og variert uteområde, med nærhet til dyr som kaniner, høner, 

hester, og sauer. Skogen er nærmeste nabo og den er flittig brukt på tur-dagene. 
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Vi tilbyr 3 økologiske måltider hver dag. 

Nesten alle våre Fast ansatte er eller holder på å utdanne seg til Steiner-pedagog/ 

barnehagelærer eller barne og ungdomsarbeider.   

Dette er vi veldig stolte av da godt utdannet personale er viktig for å kunne gi barna en så god 

start som mulig i livet. 

Planlegging og dokumentasjon: Årsplan, Månedsbrev på hver avdeling, Hjemmeside, 

torsdagsmøter for hele kollegiet, planleggingsdager, plantid for pedagogene. 

Evaluering: Daglige tilbakemeldinger, lytte til barna, Observasjoner, Brukerundersøkelser, 

foreldresamarbeid, avdelingsmøter, torsdagsmøter, planleggingsdager. 

Faglig utvikling: Kollegiemøter annen hver torsdag fra 17.00-19.00, 5. planleggingsdager i 

løpet av året, kurs, steiner pedagogisk barnehagestevne for hele personalgruppen, veiledning, 

kontaktmøter med helsesøster, PPT, Tidlig innsats osv, 

Foreldresamarbeid: Daglige samtaler/ samarbeid, foreldresamtaler/ foreldremøter, 

foreldreråd og samarbeidsutvalget, dugnader og årtidsfestene.  

Samarbeidspartnere: Foreldrene, andre barnehager i kommunen, skolene, Rudolf 

Steinerhøyskolen, helsestasjon, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), tidlig innsats, 

barneverntjenesten, nav, oa. 

Vi jobber for å være en sunn barnehage derfor serverer vi tre økologiske måltider hver dag, vi 

tenker på fysisk og psykisk helse slik at alle som er i barnehagen skal ha et godt sted å være. 

Allsidig bevegelse, mestring og trygghet er viktig. Vi ønsker at alle skal bli sett og anerkjent 

for den de er. Matglede, humor, rytme, etterligning er stikkord. Vi er forbilder i alt vi gjør og 

barna som ønsker det får være med på aktivitet som den voksen gjør. ( Matlaging, toving, 

snekring, kjøkkenhage stell, dyrepass osv.)  

Relasjonskompetanse er et viktig tema for oss, vi skal være beviste voksen som er tilstede for 

barna. Voksne er avgjørende for kvaliteten på samspillet og barnas danning, godt utdannede 

medarbeidere er viktig, da de er beviste og reflekterende i sitt arbeid. De møter barna med 

engasjement, kunnskap og omsorg. Glede og humor skal prege dagene våre i barnehagen vi 

ler i sammen, ikke av. 

Foreldresamarbeid 

Foreldrene er vår viktigste samarbeidspartner, hjem og barnehagen er to ulike arenaer med 

felles mål; Barnets beste. 

Den daglige samtalen på morgen og ettermiddag er viktige møtearenaer for utveksling av 

informasjon slik at barnet får en best mulig overgang. 

Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, er det behov for flere er det mulighet for det.  
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Vi har foreldremøte rett etter oppstart i august, det er også felles foreldremøte i september 

med foredrag fra en ekstern foredragsholder. 

Vi har to dugnader i året her er foreldre og barna med og vi jobber sammen for at barna skal 

få det enda bedre i barnehagen. Det er fint for barna å se at voksen og ansatte har det hyggelig 

og gjør noe sammen i barnehagen. 

Årtidsfester er også en arena som foreldrene kan få være med på innimellom. Noen fester er 

bare forbeholdt barna. Vi har fester primært siste dag før helg eller ferie slik at barna kan gå 

inn i helg/ferier med stemningen fra festen. 

Vår-marked og julemarked arrangeres i løpet av året. Dette er på initiativ fra de ansatte og 

foreldrene sammen, her er foreldrene med på å skape stemming og hygge sammen med barna. 

Pengene vi får inn her går til barna.  

Barns medvirkning: 

Barna skal være med å sette sitt preg på hverdagen ved å være med i det som skjer. Barnet 

skal opplev å bli tatt på alvor, barna får være med i alle aktiviteter om de ønsker dette.  

Fotografering: Det er Samarbeidsutvalget som har ansvar for dette. Fotografering skjer 

på våren 2019. 

 

Vi har nulltoleranse for mobbing, se handlingsplan for mobbing på hjemmesiden. 


