
 

Vi søker Steiner pedagog i 100 % svangerskapsvikariat på stor-barns-

avdeling fra 02.01.2018 til og med 21.12.2018 

 

Som pedagog vil du, blant annet ha ansvar for å planlegge å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på 

avdelingen, passe på at alle små og store har det bra, sette inn vikarer ved sykdom, og ha 

foreldrekontakt.  

Huldraheimen Steinerbarnehage ligger ca. 8 km. fra Kongsberg sentrum, retning Drammen. På gården 

har vi 2 islandshester, ca. 30 sau, 2 værer et varierende antall høner, haner, 1 katt, På gården har vi en 

småbarnsavdeling i kårhuset og to storbarns-avdelinger som holder til i et flott halm hus (bygget i 

2007) som er økologisk og sundt og med god atmosfære. I oktober 2010 startet vi opp to nye 

småbarnsavdelinger i et gammelt sveitser hus fra 1890 som ligger ca. 400 m fra gården. Mange av våre 

daglige aktiviteter er basert på det arbeidet som må til for å holde avdelingen, hus og hage i stand. 

Barna skal få mulighet til være med i dette arbeidet da det er ved fysisk deltagelse at barnet lærer. Vi 

lager 3 økologiske måltider i barnehagen hver dag og mye av aktivitetene ligger i dette arbeidet. Vi har 

fokus på å ha gode faste rytmer og at de voksne er gode forbilder. Vi er opptatt av sunn og økologisk 

ernæring, at barna kan være med i det daglige arbeid samt at vi har god tid til den frie leken som er en 

viktig læringsarena. Vi har daglig ring-lek med bevegelse, eventyr, samt faste og forutsigbare rutiner i 

hverdagen for barn og voksne. 

Du må ha steiner pedagogisk utdannelse, like å holde orden i hus og hage og være praktisk anlagt. Det 

er en forutsetning at den som søker kan godt norsk skriftlig og muntlig, og har ledelseserfaring. Du bør 

være løsningsorientert og ha gode egenskaper i samarbeid med foreldre og andre ansatte. Det stilles 

krav til fremleggelse av politiattest før tiltredelse. 

Ytterligere informasjon fås ved å ringe daglig leder Nina Neverdal på telefon 482 79 512. 

Hjemmeside: www.huldraheimen.no. Mail: post@huldraheimen.no. 
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