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Markblomstens adresse og kontaktinfo

Rudolf Steiner Børnehaven Markblomsten

Skjolshøjvej 15, 8381 Tilst

Tlf.: 24 44 33

mail: markblomsten@markblomsten.dk

Beskrivelse af børnehaven

Vi bor i det nordvestlige hjørne af Brabrand på kanten af Skjoldhøjkilen.

Vores hus er Nyopført efter en påsat brand i  2012  og på ca.  150 m2 og 
indeholder  en  stor  kombineret  garderobe  og  værksted.  Kontor,  Lager, 
vaskerum og personaletoilet.

Selve  grupperummet  er  indrettet  med  køkkenniche,  dukkekrog, 
eventyr/soverum  og  adgang  til  børnetoiletter  samt  en  stor  delvis 
overdækket terrasse der strækker sig i hele husets længde.

Vi forsøger at gøre rummene så hyggelige og hjemlige som muligt. Der er 
altid pyntet op efter årstiden, og med lys og friske blomster.

Vores udeareal er en dejlig naturhave med et stort areal til køkken-, og 
blomsterhave,  sandkasse,  bålplads,  ”Bjerge”  og  masser  af  plads  til  at 
udfolde sig på. Rundt på arealet har børnene efterhånden selv formet de 
stier de bruger.

Udearealet  er  pt.  under  genopretning  og  i  foråret  2013  påbegyndes  et 
større arbejde omkring sandkasse, urtehave. 

Markblomstens historie

I august måned i 1984 begyndte rudolf Steiner børnehaven Markblomsten 
sit  virke  i  Brabrand.  Børnehaven  blev  oprettet  af  Rudolf  Steiner-
Børnehaveforeningen  i  Århus,  som  på  det  tidspunkt  allerede  havde 
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oprettet og drev Rudolf Steiner_børehaven på Strandvejen.

Til at begynde med havde et forældrepar stillet lokaler i deres private villa 
i  Brabrand  til  rådighed  for  børnehaven.  I  foråret  1985  flyttede 
børnehaven  til  en  pavillon  ved  Rudolf  STeiner  Vestskolen  på 
Holmstrupgårdsvej, mens de blivende lokaler blev færdiggjort.

Til nytår 1986 kunne børnehaven endelig flytte ind i huset der var opført 
til børnehaven af Rudolf Steiner Vestskoleforeningen. Huset bestod af tre 
grupperum  med  tilhørende  garderober  og  toiletter  samt  en  mindre 
samlingssal og kontor på 1. sal.

Børnehaven voksede nu stille og roligt fra i  1984 at have én gruppe til 
efterhånden i 1996 at have 45 børn fordelt på tre grupper.

Børnehaven blev drevet af Rudolf Steiner-børnehaveforeningen i Århus og 
blev udelukkende financieret ved private midler.

I 1987-88 indledtes forhandlinger med Århus kommune om at opnå en form 
for offentligt  tilskud til  de  tre  Rudolf  steiner børnehaver,  Solhjem på 
Strandvejen,  Stjernehuset  på  Skejbyvej  og  Markblomsten  på 
Holmstrupgårdvej.  Børnehaven på  Strandvejen fik  tilskud  i  form af  en 
puljeordning i  1994.  Kommunen ville  først køre en to-årig prøveperiode 
inden de to øvrige kunne opnå tilskud. Markblomsten og Stjernehuset fik 
puljeordning i 1996.

I 1995 ophørte Rudolf Steiner-Vestskolen og børnehaven blev opsagt fra sit 
lejemål. Da børnehaven ikke vidste, om der ville komme et positivt eller 
negativt svar fra kommunen måtte man bede alle forældre om at sikre sig 
pasningsmulighed  på  anden vis.  Da kommunen endelig  svarede  positivt  i 
juni 1996, var der 5 forældrepar der valgte at ville videreføre børnehaven.

Nu fulgte 2½ år i forskellige midlertidige lokaler og på trods af dette et 
langsomt  voksende  børnetal  Så  indgik  børnehaven  en  lejeaftale  af 
grunden på Skjoldhøjvej 15 med TST-Tennis, og vores hus blev opført med 
stor hjælp fra de daværende forældres,  ansattes  og bestyrelses side.  I 
december kunne børnehaven flytte ind i et ikke helt færdiggjort hus på 
den nuværende adresse.

I  foråret  2009  kom  der  en  forespørgsel  fra  vores  søsterbørnehave 
Stjernehuset, som er en integreret institution, fra Århus nord om hjælp. 
De  havde  lidt  den  samme  skæbne  som  Markblomsten  i  sin  tid;  med 
Skolelukning  og  efterfølgende  opsigelse  fra  de  daværende  lokaler. 
Stjernehuset  havde  fået  en  dispensation  fra  kommunen  til  at  være  i 
Antroposofisk Selskabs hus i Højbjerg, men dispensationen kunne nu ikke 
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forlænges mere og fra august ville de stå uden noget sted at være.

Vi besluttede at lave en midlertidig sammenfletning af de to institutioner. 
Så i august flyttede Stjernehusets børn og pædagoger ind hos os. Der var 5 
børnehavebørn og tre vuggestuebørn. De havde fået lov at være hos os til 
årets udgang, og kunne således arbejde videre på at finde en permanent 
løsning. Det lykkedes ikke for Stjernehuset at finde permanente lokaler i 
århus kommune og Stjernehuset er pt. Forvandlet til en stordagpleje med 
adresse på Skjoldhøjvej 24 i Faurskov kommune.

Natten til d. 1. februar 2012 blev Markblomsten udsat for en påsat brand.

Det  lykkedes  hurtigt  med  hjælp  fra  århus  kommune  at  finde  og  leje 
lokaler i en kommunal institution på Bronzealdertoften i Århus vest.

Nu fulgte et større arbejde med at afklare skaderne på huset. Det mundede 
ud i at det blev besluttet at nedrive resten af bygningen, da der ellers ville 
være en stærkt forøget risiko for svampeangreb,

Det betød imidlertid at en nyopførelse skulle finde sted og dermed skulle 
der  igen  indhentes  resultater  af  nabohøring,  nedrivnings-,  støbe-,  og 
byggetilladelser.   Det hele trak i  langdrag,  men endelig i  slutningen af 
august  2012  påbegyndtes  nedrivning  og  genopførelse  af  Markblomsten. 
Fredag  d.  30.  november  kunne  vi  fejre  adventsfest  for  børnene  om 
formiddagen og rejsegilde,  først for håndværkerne og senere på dagen 
med børn og forældre. Vi forventer at kunne tage huset i brug i april 2013.

Vi glæder os til at vende tilbage!

Markblomstens åbningstid og ferieplan

Åbningstid:

Børnehaven er åben fra 7.30 til 16.30

Ferieplan:

Med hensyn til lukke dage og overholdelse af pasningsgarantien beder vi 
forældrene  tage  hensyn  til  børnehavens  rytme.  Det  vil  med  fører  en 
betydelig udgift og brud på vores rytmer for børnehaven børn hvis vi ikke 
mere kan opretholde de nuværende lukkedage som vi har indtil nu. det vil 
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kræve yderlige vikartimer, hvis ikke personalet kan afvikle ferie samtidig.

børnehaven lukket:

Fra og med d. 23. december til og med d.1. januar.

Fra palmesøndag og til og med 2. påskedag.

Fredag efter Kristi himmelfart.

Grundlovsdag.

Juli måned.

Hvis der skulle være forældre der har behov for pasning på lukkedagene 
forsøger vi i 2013 at etablere et samarbejde med Rudolf Steiner børnehaven 
Solhjem, På strandvejen i Århus, da vi har et fælles pædagogisk grundlag. 
På lukkedage skal der medbringes madpakker og børnene skal afleveres og 
afhentes på strandvejen. Der vil være kendt personale med, enten i form af 
vores faste medarbejdere eller vikarer som kender børnene.

Det vil blive opkrævet ekstra betaling. Og det vil ikke være muligt at ”købe” 
enkelte dage hvor der er flere lukkedage i sammenhæng.

Børnenes stamkort vil følge med. Det er forældrenes eget ansvar at holde 
stamkortet opdateret.

Af hensyn til børnehavens ferieplanlægning skal vi have besked om evt. 
pasningsbehov senest 1. marts.

Der  henstilles  til  forældrene  at  alle  børn  holder 
sommerferie i hele juli hvor børnehaven vil være ferielukket.

Nødpasning etableres 2013 hvis der skulle være behov i ugerne 13, 27 og de 
første 3 dage i uge 31.
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Børnetal

Børnehaven har gennemsnitlig 20 børn.

Vi ønsker at der er 6-7 børn på hver af de tre årgange. Vi tilstræber en 
ligelig kønsfordeling. Søskendebørn har fortrinsret.

Personale

Der  er  fire  fastansatte.  I  2013  er  der  2  ½  pædagog,  heraf  1  udannet 
sprogvejleder, og en pædagogmedhjælper. Ledelsesstrukturen er flad: De 
to  fuldtidsansatte  pædagoger  deler  ansvaret  for  den  daglige  ledelse. 
Desuden  er  der  med  mellemrum  praktikanter  eller  andre  knyttet  til 
børnehaven. Det tilstræbes at vi har faste vikarer tilknyttet.

Organisation

Børnehaven er en selvejende privat institution. 

Børnehavens  pædagogiske  personale  fastlægger  læreplan  og  øvrige 
pædagogiske arbejdsopgaver.

Personalet ansættes af bestyrelsen efter indstilling af det pædagogiske 
personale.

Børnehaven har forældrebestyrelse. 

Bestyrelsen varetager den overordnede økonomiske styring. Den er opdelt i 
forskellige  grupper,  hvor  også  forældrene  melder  sig  til,  så  hvert 
bestyrelsesmedlem har særlige opgaver.

Der  skal  være  deltagelse  fra bestyrelsen til  tilsynsmøderne  med århus 
kommune

Der er valg til bestyrelsen hvert år i slutningen af august.
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Vi får tilskud og er underlagt de regler og tilsyn der er fastlagt af Århus 
kommune.

Børnehavens målsætning

Børnehavens overordnede målsætning er ud fra Rudolfs Steiners impulser 
at skabe et miljø omkring børnene, hvor hvert enkelt barn får mulighed 
for at udvikle de egenskaber, som det ud fra sit inderste væsen skal bruge 
for at finde sin vej i livet.

Børnehavens Arbejdsgrundlag

Rudolf  Steiner  kaldte  sin  filosofi  eller  åndsvidenskab  for  antroposofi 
eller visdom om mennesket. I den indgår den opfattelse at mennesket er et 
legemligt, sjæleligt og åndeligt væsen.

De pædagogiske principper

I det pædagogiske arbejde tages der sigte på både barnets legemlige/fysiske, 
sjælelige og åndelige udvikling selv om barnet i den første syvårsperiode 
primært er koncentreret om sin legemlige/fysiske udvikling.

For børnehavebarnet er der særligt tre forhold som er væsentlige:

- Barnet er et efterlignende væsen.

- Barnet er et sansende væsen.

- Barnet er et rytmisk væsen.

Alt  hvad  der  foregår  i  børnehaven,  tager  hensyn  til  denne  centrale 
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opfattelse af det lille barns væsen. Barnet er ikke en lille voksen. Det er 
anderledes organiseret. Vi arbejder ud fra at barnet står i en situation så 
det handler først, derefter føler det noget derved, og til sidst tænker det 
evt. over hvad der skete, Alt efter alder og temperament. For den voksne 
forløber denne proces forhåbentlig  modsat.  Vi  tænker og overvejer,  så 
føler vi efter og til sidst handler vi.

For at imødekomme barnet som viljesvæsen, arbejdes der ud fra følgende 
hovedpunkter:

Barnet som efterlignende væsen

omgivelser.  Det  gælder tilegnelse  af  sproget,  måden at gribe  og begribe 
verden på.

Barnet efterligner både det fysiske og det sjæleligt-åndelige. Barnet fra 0-
7 lever sig ind i livet gennem efterligning af sine omgivelser. Og hvad det 
oplever her, præger sig for resten af livet ind i dets konstitution.

Barnet som et sansende væsen

Det lille barn er som et stort sanseorgan, og det kan ikke værge sig mod de 
indtryk,  der  kommer  det  i  møde.  Barnets  sanseorganisation  må  derfor 
stimuleres  på  en  måde,  der  tager  sigte  på  dets  legemlige,  sjælelige  og 
åndelige udvikling. Gennem oplevelser i naturen, de fire elementer, jord, 
vand,  luft  og  ild,  gennem  omgang  med  naturægte  materialer,  en 
biodynamisk  eller  økologisk  kost  mv.  Tilstræbes  det  at  give  barnet  så 
mange ægte og kvalitative sanseoplevelser som muligt.

Barnet som et rytmisk væsen

Børnehaven  har  en  fast  daglig  rytme,  en  fast  ugerytme  samt  en  fast 
årsrytme, som så vidt muligt forsøges overholdt. Det gør barnets hverdag 
genkendelig og det skaber tryghed for barnet.

I den daglige rytme tages hensyn til både indendørs og udendørs gøremål, 
samt vekslen mellem indåndende og udåndende aktiviteter.

Med  indåndende  aktiviteter  menes  situationer  som  sangleg,  eurytmi, 
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tegning, maling og eventyr.

Altså aktiviteter, hvor den voksne er den styrende og bibringer barnet en 
oplevelse, det kan tage til sig. En udåndende aktivitet er en aktivitet som 
barnet selv styrer f.eks. fri leg inde og ude på legepladsen eller i skoven. I 
denne del forsøger den voksne at lade barnet udforske verden mest mulig 
på egne præmisser. Her ånder barnet ud – det er ude i omgivelserne.

Døgnrytmen er jo også i sig selv en ind- og udånding.

I  årsrytmen  kan  vinteren  ses  som  den  mere  indadvendte,  indåndende 
periode og sommeren som den udåndende, udadvendte periode. 

Markblomstens rytmer

Børnehaven har en dagsrytme, en ugerytme og en månedsrytme.

Børnehavens dagsrytme

Kl. 7.30 – 9.oo modtagelse og fri leg. Morgenhygge. Forberedelse af dagens 
hovedmåltid.

Kl.  9.00  –  ca.  9.20  morgensamling,  samtale  om  dagens  gang  og 
eventyrfortælling. Onsdag hvor vi har eurytmi, er vi først færdige ca. 9.45.

Kl.  9.20 – ca.  10.00 fri  leg/kunstneriske aktiviteter,  arbejde med enkelte 
børn eller grupper med forberedelser til årstidfester. mm. 

Kl.  ca.  10.00  Toilet,  musebidder (lille  formiddagsmåltid)  derefter  fri  leg 
ude/inde.  Evt.  forberedelser  fortsættes.  Afsluttes  med  oprydning  og 
fejning/støvsugning inden sangleg.

Kl.  11.30  sangleg.  Undtagen  onsdag  hvor  vi  har  eurytmi  efter 
morgensamling.  I  eurytmien  indgår  en  fortløbende  fortælling  og  den 
erstatter både eventyr og sangleg. 

I december og januar bruger vi denne tid til at spille julespil, hellig tre 
kongerspil og Hans og de 12 konger(måneder). Dramatiserede historier med 
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forskellige roller til alle. Rollerne går på omgang

Kl.12.00 – 13.00 Frokost, opvask mv. toilet.

Kl. 13.oo – 14.20 Udeleg/sovetid. Oprydning.

Kl. 14.30 – 15.00 Samles vi ude eller inde til eftermiddagsmad.

Kl. 15.00 – 16.30 Fri leg til børnene hentes.

Børnehavens ugerytme

Børnehavens  pædagogiske  praksis  er  baseret  på  en  fast  ugerytme  hvor 
børnene er bekendt med aktiviteterne på de enkelte ugedage.

 

Mandag tegning Mysli med frugt

Tirsdag gå tur / HAVEARBEJDE rugbrød

Onsdag eurytmi suppe

Torsdag maling rugbrød

Fredag oprydning i legetøj og 
Kurve / rengøring

Grød

Der  kan  forekomme  afvigelser  fra  ugeplanen  i  forbindelse  med 
forberedelser til årstidsfesterne, forældresamtaler, særlige pædagogiske 
forløb mv. 

Afvigelser fra rytmen meddelelses på opslagstavlen under dagens indhold.
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Årets rytme

I  løbet af  året ligger vores årstidsfester.  Når festerne er for børnene 
begynder vi som regel selve festen ca. kl. 10.oo. 

 August/september høstfest efter høsttur og forberedelser. Kan også ligge 
i  begyndelsen  af  september  afhængig  af  kornets  modenhed.  Høstturen 
arrangeres med deltagelse af forældre.

September/oktober omkring den 29. september fejrer vi Michaelsfest

November  omkring  d.  11.  november  holder  vi  lanternefest  for  børn  og 
forældre sidst på eftermiddagen.

December Julespil. Forældre er velkomne til at komme og kigge på.

Januar hellig tre kongerspil, Hans og de 12 konger. Forældre er velkomne 
til at komme og kigge på.

Februar Forvandlingsfest for børnene. Vi vælger et tema for årets fest. 
Pyntning og Udklædning, som forældrene står for, retter sig efter temaet, 
ligesom måden vi finder den nye konge og dronning på.

Marts/april påskefest

April/maj pinsesåtur til bondemand Simon og Stjernehuset

Juni Omkring Sankt Hans fejrer vi Sommerfest for børn og forældre om 
eftermiddagen.

Det daglige arbejde i børnehaven

Det praktiske pædagogiske arbejde fordeler sig på fem hovedområder:

a) Almindelige daglige gøremål udført af de voksne

b) Barnets frie leg

c) Sangleg

d) Enkle kunstneriske virksomheder

e) Almen sprogpleje
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Almindelige daglige gøremål

Pædagogerne  benytter  hver  dag  en  stor  del  af  deres  tid  til  at  udføre 
almindelige  praktiske  gøremål  som  en  integreret  del  af  samværet  med 
barnet.  Det  er  gøremål  knyttet  til  traditionelt  husarbejde  som 
madlavning, opvask, strygning, håndarbejde af forskellig slags, reparation 
af  legetøj,  enkelt  snedkerarbejde,  udearbejde  som  snerydning  eller 
havearbejde osv. Den voksne lægger vægt på at udføre arbejdet i et roligt 
tempo,  gå  op  i  det  med  glæde  og  interesse  og  skabe  en  god  og  rar 
atmosfære omkring sin aktivitet. Hvis børnene ønsker det kan de indgå i 
arbejdet sammen med den voksne.

Begrundelsen for at sætte praktiske og anskuelige arbejdsprocesser ind 
som et pædagogisk virkemiddel er mange: for få generationer siden var 
barnet  omgivet  af  arbejdende  mennesker  med  forskellige  håndværk. 
Smeden.  Bonden,  snedkeren,  skrædderen osv.  Nu er  det  meste  af  denne 
mangfoldighed forsvundet fra barnets oplevelsessfære.

Ved at bringe varierede arbejdsprocesser ind i barnets daglige liv kan vi 
give dem noget dette rige erfaringsområde tilbage. Konkrete og anskuelige 
gøremål  udgør også en unik  inspirationskilde  til  barnets  egen leg.  Det 
giver hvert enkelt barn frihed til at udvælge, hvad det vil lege. Hvornår 
det vil gøre det og på hvilken måde, alt efter alder og personlighed. Nogle 
børn vil måske stå og se på, nyde duften og eventuelt smage, mens andre 
arbejder side om side med den voksne. Andre igen vil forme mange andre 
ting end boller af dejen, mens atter andre straks vil lave deres eget bageri 
i dukkekrogen, som forvandler sig til en restaurant med gæster, der skal 
dækkes bord for og laves mad til osv. I disse aktiviteter får barnet den 
tryghed  som  kun  kan  opnås  ved  identifikation  gennem  efterligning  af 
voksne  forbilleder  kan  give,  samtidig  med  at  frihedsmomentet  er 
indbygget: Enhver henter impulser til egen virksomhed.

Sådanne  arbejdsprocesser  som  nævnt  ovenfor  er  gennem  flere 
generationers  erfaring  blevet  struktureret  ud  fra  sin  egen 
hensigtsmæssige logik. Ved at deltage eller lege efter indprenter barnet sig 
ubevidst denne logik i sin erfaringsverden. Dette danner et organisk og 
frugtbart  grundlag  for  senere  abstrakt  logisk  tænkning.  Enkelte 
arbejdsoperationer som f.eks. at vride en gulvklud, vaske kopper af, save 
en kæp over o.l. øver også koordinationen mellem muskler, nerveimpulser 
og  sanseindtryk,  noget  der  igen  er  forudsætning  for  bl.a.  læse  og 
skrivefærdigheder
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Den frie leg

Den  frie  leg  er  barnets  egen  skabende  virksomhed.  Pædagogen  besøger 
legen, når barnet beder om det,  når legen går i  stå eller udvikler sig i 
negativ retning, men lister sig ud af den igen, når der ikke er brug for 
hende/ham længere.

I den frie leg bruger barnet hele sit væsen. I samspillet med omgivelserne 
erfarer  barnet  på  det  ubevidste  plan  sin  viljes  muligheder  og 
begrænsninger.  Emotionelt er den frie leg et område, hvor barnet både 
kan bearbejde og eksperimentere med sine følelser.

For øvrigt er det tilladt at ”kede” sig ind i mellem, da der efterfølgende 
hos det normale barn opstår trang til  at  handle.  Derved bliver barnet 
medskabende på  sit  eget  livsindhold,  og  legetiden i  børnehaven går fra 
beskæftigelse til selvudvikling.

Sanglegskredsen

Kredsen  kan  bruges  til  at  formidle  årstidernes  og  højtidsfesternes 
kvaliteter til barnet. Gennem sanglege,  vers og rim, i bevægelse og i  ro, 
bliver  forskellige  temaer  bearbejdet.  ”Læring”  foregår  her  ud  fra  den 
helhed årstiden repræsenterer og bygger på børnenes efterligningsevner, 
deres behov for rytme og deres opmærksomhed overfor sanseindtryk.

Sanglegen udgør en væsentlig del af kredsen. Her spiller børnenes forhold 
til hinanden en stor rolle: Man hilser, man takker og vælger sig en ven, 
man danser med hinanden, giver og tager. Ofte kan man se,  hvordan et 
barn,  som stræber  efter  at  finde  sin  plads  i  gruppen,  får  hjælp  til  at 
integrere sig gennem sanglegen.

Rytmen,  trinnene  og  bevægelserne  i  kredslegen  styrker  barnets 
kropsbeherskelse. De hjælper barnet med til at tage sin krop i besiddelse, 
opnå  større  sikkerhed  og  kraft,  mere  smidighed  og  lethed  i 
bevægelsesmønstrene.  En  grundlæggende  erfaring  med  sanglegskredsen 
er, at børnene får røde kinder, bliver ivrige og glade. Får nye kræfter og 
ny energi.

I sanglegen videreføres kulturarven i sang, rim og remser. Børnene møder 
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forskellige  håndværk;  skomageren,  fiskeren,  bonden eller  kvinden,  som 
vugger  sit  barn.  De  skiftende  indslag  kan  også  knyttes  til  børnenes 
forskellige temperamenter – i  mødet med kendte skikkelser fra skov og 
mark,  de  fire  elementer  jord,  ild,  luft  og  vand  eller  fabler  og 
eventyrfigurer.

Sanglegene planlægges og udformes af medarbejderne, som udvælger lyrik 
og  prosatekster,  sange  og  lege  under  hensyntagen  til  børnegruppens 
sammensætning.  Tidspunktet  for  sanglegsstunden  bestemmes  ud  fra 
børnehavens dagsrytme.

I nogle perioder kan vi have ekstern underviser til musikhistorie 1 dag om 
ugen.

De Kunstneriske aktiviteter

Musik,  sangleg  og  eventyrspil  er  i  høj  grad  vævet  ind  i  børnehavens 
dagligdag. Maling, modellering, tegning og eurytmi har sin bestemte dag i 
ugerytmen  eller  plads  i  årsforløbet.  Det  giver  barnet  en  oplevelse  af 
genkendelse og tryghed.

Det er aldrig resultatet, som er i fokus af disse aktiviteter, men processen. 
Barnets sanser vækkes til større årvågenhed, og det får anledning til på 
et mere bevidst plan at give udtryk for følelser, oplevelser og erfaringer. 
Samtidig sker der en spontan og legende udforskning af  de  forskellige 
kunstneriske  udtryksmåder  og  materialer.  Dette  skaber  en  stærk 
bekræftelse af egen identitet.

De  kunstneriske  aktiviteter  er  også  en  berigelse  for  det  sociale  liv  i 
børnehaven. I den frie leg dannes der ofte grupper. Men når barnet maler, 
tegner, modellerer eller gør eurytmi, mødes det på en anden måde: Alle 
stilles  lige  og  samles  om  det  samme.  Koncentrationen  i  børnegruppen 
intensiveres, og der spreder sig en fin stemning.
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Tegning

Materialerne  er  stort  hvidt  papir  og 
voks  farveblokke,  stifter  eller  tykke 
blyanter, Det skrives navn og dato på 
papiret. Tegninger samles igennem året 
og bliver samlet i en fin bog til året 
sommerafslutning.  Forældrene  har 
altid  mulighed  for  kikke  i 
tegnemappen.

Barnet sidder ofte og småsnakker med 
naboen  om,  hvad  der  viser  sig  på 
papiret, men ofte fortaber barnet sig i 
aktiviteten  og  finder  en  indre  ro  og 
stilhed.

Barnets  tegninger  er  en  magisk  verden,  hvori  der  ligger  mange 
hemmeligheder gemt for dem, som har tid til at læse dem. Der ses en klar 
udvikling fra den rytmiske/kaotiske bevægelse det 3-årige barn hygger sig 
med; igennem cirklen, kryds, stiger, huse og mennesker i mange forskellige 
former, som det 6-årige barn tegner omhyggeligt. Alt det hvide bliver fyldt 
op med farver, og barnets indre får udtryk.

Maling

Materialerne er flydende akvarelfarver, gennemfugtede ark akvarelpapir 
og store pensler. Vi bruger primærfarverne gul, blå og rød.

Vi  har  valgt  at  male  i  små  grupper;  fire  børn  af  gangen  ude  i  vores 
garderobe. Børnene har alle tre farver til rådighed, men det ses ofte, at 
der kun males med en farve. Der er altid børn, der gerne vil kigge på, mens 
kammeraterne maler,  og de selv venter på,  at  det  bliver deres tur.  Der 
hentes inspiration og beundres,  der kan lyde forbavsede og begejstrede 
udråb, når farverne blander sig på papiret, og ”tryllefarver” og former 
opstår. Andre børn er stille og fordybede i sig selv. Der kan brede sig en ro 
og stilhed i rummet.

Vi har lavet en malesang der ofte ledsage aktiviteten. 
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Børnene hjælper også med til forberedelserne. Farver, der skal opløses i 
farveflaskerne og rystes, til de er opløste. Papiret der skal lægges i blød i 
bakken mv.

Eurytmi

Eurytmi betyder ”den gode rytme”. Smuk harmonisk bevægelse.

Eurytmien er synliggørelse af sproget i bevægelsen, og giver os mulighed 
for at udtrykke indre sjælelige oplevelser gennem bevægelse.

En eurytmitime i børnehaven varer ca. 30 minutter og indeholder små vers 
og  fortællinger,  hvortil  eurytmisten  gør  forskellige  harmoniske 
bevægelser, som barnet gør efter.

Eurytmisten  forsøger  at  skabe  levende  billeder  og  appellere  til 
bevægelsestrang  og  efterlignings  evne.  Bevægelserne  følger  sprogets 
rytmer.  I  løbet  af  en  eurytmitime  når  børnene  at  gennemvarme  alle 
kroppens lemmer med rytmiske bevægelser.

Med hænder, arme, ben, og hele kroppen tramper, klatrer, aser og hopper 
vi.  Med Hænder og arme viser vi  hvordan blomsterne vokser,  dværgene 
hakker, feerne danser, bierne summer, og fugleungerne gemmer sig i reden. 

Vi tramper som trolde, lister som dværge, går værdigt som konger, danser 
lystigt, og svæver smukt som sommerfugle.

Stemningerne  skifter  meget  mellem  polariteter:  glæde-alvor, 
koncentration -løssluppenhed, Høj tale-stilhed. Store bevægelser med hele 
kroppen  -  bittesmå  bevægelser  kun  med  fingre  eller  fødder  osv. 
Bevægelserne er ikke tilfældige. De opstår i samklang med lydene i de små 
rytmiske  vers,  der  tales  af  eurytmisten,  Et  ”Ah!”  har  et  helt  andet 
bevægelses udtryk end et ”Uh!”, og et ”K” har meget mere kraft og form i 
sig end det luftige ”F”.

Eurytmien  har  til  hensigt  at  udvikle  et  harmonisk  forhold  mellem 
bevægelse  og  fantasi,  musik  og  sprog.  Den  hjælper  barnet  til  at  blive 
hjemme i  sin krop og til  at opøve rum fornemmelse.  Eurytmien hjælper 
barnet til at forbinde sig med verden – at inkarnere på en rigtig måde. At 
inkarnere kunne man også oversætte med at lære at beherske kroppen og 
de mange komplicerede bevægelser, der skal til, når vi f.eks. skal kunne stå 
på vore egne ben (balance) og endnu sværere; når vi skal gå! Senere skal vi 
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også  lære  sproget,  og  tale  og  tænke.  Eurytmien  opøver  også  rum 
fornemmelse: foran - bagved, oppe- nede, højre- venstre.

Det er nogle af de vanskelige ting et lille barn skal lære i de første leveår. 
Eurytmien støtter og hjælper disse processer. For barnet er det vigtigste 
glæden ved at gøre eurytmi.

Børnene tager eurytmisko på fra morgenstunden.  Eurytmien begynder i 
garderoben  hvor  vi  efter  toiletbesøg  får  vand  at  drikke.  Så  tager  Vi 
eurytmidragter på. Vi har silkedragter til alle børn og voksne. Så synger vi 
vores  godmorgen  sang  sammen med  eurytmisten,  der  så  leder  børn  og 
voksne  ind  på  stuen  med  en  sang.  Når  eurytmien  slutter  ledes  vi  ud  i 
garderoben igen og vi tager dragter af og får vores velfortjente ”muse 
bidder”.

Eventyr

Remseeventyr, folkeeventyr, små fortællinger om elementarvæsener, dyr 
og planter. Legender og fabler.

Eventyrene  læres  udenad  af  pædagogerne  og  fortælles  for  børnene, 
således at man har mulighed for at have øjenkontakt og kan inddrage hele 
gruppen.

Remseeventyret taler til de mindste i børnehaven og I remseeventyrene er 
det sprogets rytme og musikalitet der lægges vægt på. Eventyret gentages 
hver dag over en uge. (undtagen onsdag, som er eurytmidag) Barnet kan 
snart eventyret udenad og de kan ledsages af dukker og figurer. 

Eventyrene gentages også i årsløbet og de ældste børn genkender således 
eventyret  igen.  De  kan evt.  medvirke som dukkeførere.  Remseeventyrene 
kan også dramatiseres og bruges i sanglegen.

I  folkeeventyret  spiller  indholdet  en  helt  anderledes  central  rolle.  De 
fortalt udenad af den voksne, og det samme eventyr fortælles også her i 
flere dage. Fortælleren bruger originalversioner og lader handlingen tale 
for sig selv, uden at bringe unødig dramatik ind i forløbet. 

Folkeeventyrerne formidler visdom om menneskene og deres liv i billedrigt 
levende  sprog,  noget  der  giver  næring  til  barnets  moralske  fantasi.  I 
eventyrbillederne genkenderbarnet sig selv igen. Det kan indentificere sig 
med dyrene: rævens listighed, lammets uskyld osv. Og med menneskene og 

18



deres sjæleegenskaber: Kongens værdighed, Esben Askeladens forundring 
over  tingene  og  han  ærlighed,  prinsessens  renhed  osv.  En  velvalgt 
fortælling kan derfor virke forløsende i aktuelle situationer, som opstår i 
barnets liv.

I  juletiden  bruger  vi  en  fortløbende  fortælling  om  Josef  og  Marias 
vandring  mod  betlehem,  og  efter  jul  enkle  legender  om  de  hellige  tre 
konger og flugten til egypten.

Eventyrstunden  varer  ca.  15-20  minutter  og  eventyrbordet  som  danner 
midtpunkt  i  kredsen,  er  dækket  med  lys  og  blomster.  Farverne  og 
dekorationen på eventyrbordet  retter  sig  efter  årstiden og indholdet  i 
eventyret. 

Måltider

Tilknytning til børnehaven har vi en køkkenhave, hvor børnene kan hjælpe 
med at så og høste grøntsager og blomster og plukke frugt til den daglige 
madlavning.
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Maden er fyldt med dufte smag og næring.

I Markblomsten laves maden af biodynamiske eller økologiske produkter 
og maden er udelukkende vegetarisk.

Børnenes sanser og fantasi får frit løb, når maden tilberedes i køkkenet.

Gulerødderne. Som vi har vasket jorden af bliver skåret  ud i skiver eller 
som små blomster eller hjerter hvis de skal i suppen. Aflange til fadet med 
”musebidder”.

Kartofler skrælles og fra at være brun bliver den nu pludselig hvid eller 
gullig og fra at være rund skæres den nu ud i små tern, som puttes ned til 
gulerødderne i suppen.

Pædagogisk praksis i madlavningen

Den pædagogiske praksis ved madlavning skaber et rum for det enkelte 
barn, hvor barnet mærker hvad det kan med sine hænder. Er guleroden 
for hård at skære i? Kan barnet bedre klare kartoflen? Fik barnet vendt 
kniven rigtigt? Kan vi stå fire børn sammen uden at skubbe? Hvad plejer 
det  ene  barn  at  gøre  derhjemme  i  forhold  til  det  andet  barn  – 
forskelligheder udveksles over madlavningen. Hvorfor har guleroden en 
så stor top, og hvorfor er radisen så stærk, så kun nogle børn kan lide 
den og andre ikke kan?

Spørgsmålene er mange, men under hele forløbet får barnet mulighed fÅr 
barnet kendskab til sin egen formåen, naturen og naturfænomener, lærer 
nye ord på ting,  det ikke kendte eller vidste før.  Tålmodighed læres og 
sanserne skærpes.

Mellemmåltider

Midt på formiddagen får vi et lille 
mellemmåltid,  de  såkaldte 
”musebidder”.  Hvor  et  fad  med 
frisk  frugt  ligger  i  små  stykker 
sammen  med  knækbrød/riskiks. 
Hertil Vand.
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Om eftermiddagen serveres ligeledes et mindre måltid bestående af brød, 
frugt med vand/the.

Hovedmåltid

Mandag: mysli med frugt Mælk/rismælk eller tykmælk. Vand/the.

tirsdag:  rugbrød med pålæg,  friskbagt brød eller boller. Vand/the.

onsdag:  suppe med suppebrød. Vand/the.

Torsdag: Rugbrød med pålæg, brød eller boller. Vand/The.

fredag:   grød med mælk/rismælk. Der veksles mellem forskellige typer. 
Vand/the

Ved tilberedning og spisning af maden skabes et sundt, livligt og socialt 
miljø. Hvor det fælles måltid bliver spist med en ægte og naturlig respekt.

Før og efter spisning synges et lille vers ledsaget af fagter:

Før spisning:

”Jorden har os brødet givet

Solen har det skænket livet.

Kære sol,

Kære jord, takken i vort hjerte bor.

Velsignet være maden.

Efter spisning:

”Tak for mad

Tømt er vort fad.

Nu er vi så mæt`, tilfreds og glad
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Og derfor siger vi tak for mad.

Tak for mad.

Velbekomme”

Fødselsdag

At holde fødselsdag er noget ganske særligt,  både for fødselaren,  men 
også for resten af børnegruppen. Forældre er også meget velkomne til at 
deltage i festligheden.

Selve  fødselsdagen begynder ca.  kl.  11.15.  stolene stilles  i  kreds.  Et  lille 
bord er blevet pyntet med lys og blomster, og en gave er gemt under lige så 
mange  silketørklæder,  som barnet  fylder  år.  Fødselsdagsbarnet  får  en 
regnbueguldkrone og fødselsdagskappe på og sidder på en særlig plads.

Barnet er i centrum. 
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Barnet vælger to hjælpere, som det følges med ud i garderoben, hvor de 
venter, mens der bliver tændt lige så mange små lys som barnet fylder.

Der er mange små traditioner omkring fødselsdagen, men det skal nævnes 
at  der  bliver  fortalt  et  særligt  fødselsdagseventyr,  hvori  barnets  egen 
biografi  indflettes.  Eventyret beskriver barnets liv  fra det  endnu var i 
himlen med sin skytsengel. hvordan dets moder bar det under sit hjerte i 
mange, mange måneder. hvordan det netop for måske 4 år siden kom til 
verden, og mor og far stod rundt omkring barnet og var uendelig glade, og 
om hvordan det voksede op. til sidst tændes et lys, som vandrer fra hånd 
til hånd, og hvert barn ønsker fødselaren ”tillykke”, og bagefter synger vi 
for barnet. Nu får barnet lov at løfte silketørklæderne og finde sin gave. 
Denne er lavet af pædagogerne. Det kan være et strikket dyr, en dukke 
eller  lignende.  Bagefter  leger vi  tornerose  og tre  små soldater og  der 
danses en fødselsdags-glædesdans,  og så spiser vi  frokost.  Som dessert 
deler fødselsdagbarnet den medbragte dessert ud. 

Krone, gave og fødselsdagstryllelyset tages med hjem.

Pleje af sanserne 

(se også de seks læreplanstemaer)

Høresans

Til pleje af høresansen hører sangen, som har en stor plads i børnehaven. 
Vi  bruger  desuden  levende  musik.  Der  spilles  næsten  dagligt  på  enkle 
instrumenter  såsom  den  pentatone  lyre,  fløjte  eller  klangspil.  Enkle 
rytmiske  instrumenter  kan  indgå  som  led  i  eventyr  eller  andre 
dramatiseringer.

Til  pleje af høresansen indgår det også,  at  barnet får mulighed for at 
opleve stilheden.

Tekniske redskaber som cd og radio har vi valgt fra.
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Synssans

Barnets  synssans  er  udsat  for  meget  stor  stimulation  i  hverdagen.   I 
børnehaven bruger vi milde, varme og lyse farver i tekstiler og interiør. Vi 
har enkelte malerier eller kunstproduktioner, som er valgt i stedet for 
tegneseriefigurer.  I  den  ugentlige  malestund med vandfarver på  fugtigt 
papir skærpes synssansen i at kunne opfatte finere nuancer i farver og 
form.  Ligesom  levende  lys,  i  de  tidligere  morgentimer  og  sene 
eftermiddagstimer  i  den  mørke  tid  på  året,  lader  barnet  opleve 
skumringstiderne.

Bevægelses- og ligevægtssans

Disse sanser kan let blive understimulerede, og vi har derfor givet rigelig 
plads og tid til den frie leg og grovmotoriske udfoldelser. Den ugentlige 
eurytmistund,  gåtursdagen,  den  daglige  sangleg  og  ikke  mindst  udeleg 
giver disse sanser næring. Pædagogernes stole på hjul og store yogabolde 
står  også  til  rådighed.  Ligesom hængekøjen i  sandkassen.  Vores  stier  i 
haven er ikke anlagte, men mere veksler som børnene selv har skabt, og de 
er derfor en udfordring for balancensansen,

Berørings- og følesans

Flere børn har behov for pleje af berøringssansen og kan have brug for 
evt. bare at sidde på skødet og føle nærhed. Enkle massagegreb kan indgå i 
hverdagen.

Børnehavens  legeting  er  af  naturmaterialer  som sten,  træ.  Uld,  læder, 
metal,  porcelæn,  silke  og  bomuld,  der  med  materialernes  forskellige 
egenskaber og kvaliteter giver nuancerede impulser til barnets forskellige 
sanser.

Smags- lugtesans

Madlavningens  forskellige  processer  og  til  sidst  det  færdige  måltid, 
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stimulerer barnets smags- og lugtesanser. Appetitten øges. Vi bruger, så 
vidt det er muligt,  så rene råvarer vi  kan få – helst biodynamisk eller 
økologisk kvalitet.  Der bruges tid på at dække et æstetisk og hyggeligt 
bord med blomster eller anden dekoration og levende lys. 

Måltidet skal være til glæde for både syn, lugt og smag og ikke mindst for 
samvær og møde i fællesskabet med de andre.

Legematerialer

Da det er vores mål at fremme barnets legeudvikling, kreativitet og fantasi 
er en del af vores legetøj ”ufærdigt” eller enkelt. Derigennem får barnet 
mulighed for selv, i fantasien, at skabe det som ”mangler”. Dukkerne har 
kun antydning af øjne og mund. Købmandsvarerne er kogler, kastanjer, 
valnøddeskaller, sten osv., sværdet er en pind fra skoven, skjoldet måske 
lavet at pap,  kapper i  alle  regnbuens farver hænger parat til  at kunne 
forvandle barnet til en kat, mus, ridder, løve osv. Desuden findes en stor 
mængde tæpper og store og små stofstykker som bruges til huler, slotte, 
biler osv. Sammenlagte måtter bliver til en bærbar pc og træstykker kan 
agere I-pads.  
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Enkelheden er netop det, der giver mangfoldigheden og lader barnet være 
fri i processen.

Når vi  i  Markblomsten vælger at  alt  legetøj  er  lavet  af  såkaldt  ”ægte 
materialer” såsom silke, uld og bomuldsstoffer, porcelæn, metal og træ, 
skyldes det, at vi herigennem ønsker at nære barnets sanser bedst muligt i 
den  tidlige  alder.  Både  mht.  berøring,  men  også  mht.  at  der  er 
overensstemmelse mellem størrelse, vægt og indhold. Så hvis en bil måler 
50 cm, kan det ikke nytte noget at den kun vejer som et æble, fordi den er 
hul og lavet af plastik.

Under den frie  leg laver vi  mad,  lægger dej  og  bager boller,  gør rent, 
vasker  og  stryger  tøj,  karter  uld,  producerer  og  reparerer  legetøj  og 
forbereder årstidsfester osv.

Disse ting udføres på en måde, så forklaringer er unødvendige, og børnene 
kan derved gennem iagttagelse og efterligning selv erfarer og komme til en 
forståelse. Selvfølgelig kan vi sludre hyggeligt sammen i mens. Hvis ikke 
børnene er med i  ”vores” gøremål,  leger de omkring os. Og går man en 
runde,  kan  man  opleve,  hvordan  den  voksnes  aktivitet  efterlignes  i 
børnenes leg.

Uge-, Måneds- og årsrytme

Børnehavens ugerytme

Ugerytme

Mandag tegning

Tirsdag gåtur

Onsdag eurytmi

Torsdag maling

Fredag oprydning/rengøring
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Børnehavens Årsrytme

Børnehaves  pædagogik  er  endvidere  baseret  på  en  fast  årsrytme  hvor 
naturens  forvandling  gennem  årsløbet  kommer  til  udtryk  i  eventyr, 
sanglege, årstidsfester og udsmykning.

(I den følgende beskrivelse er versene taget fra eventyret ”Hans og de tolv 
konger”.)

August

”August som fylder vor lo og vor lade

Kornet høster på marken vi glade.”

Høsttur

I august er kornet som vi såede i foråret ved at være modent. Vi tager ud 
til Skjoldhøjgård på høsttur. Vi arrangere turen med forældre og også 
gerne bedsteforældre. Vi tager af sted i privatbiler.

Hos bondemanden ser vi ham hamre og slibe le og segl.

Først fortæller han, hvordan man bruger leen og seglene til at høste med, 
og hvordan man samler kornet sammen til neg bagefter.

Herefter  går  turen  evt.  i  traktorvognen  ud  i  marken.  Her  viser  han 
hvordan man bruger leen. Vi synger 
høstsange under hele processen. Og 
bagefter  får  hvert  barn  lov  at 
prøve enten med le eller segl. Inden 
længe er både forældre og børn i 
fuld gang.

Når høsten er overstået drager vi 
tilbage  til  gården  med  de  neg  vi 
skal have med hjem til børnehaven. 
Her bliver den medbragte madpakke 
spist  med  særlig  god  appetit.  Der 
bliver også tid til  at se dyrene på 
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gården inden vi drager hjem mætte af oplevelser og godt trætte.

September

”September er så rar og kær,

Vi ryster vore æbletræer”

Høstfest

De neg vi fik med hjem er nu blevet samlet 
til  små neg  som kan holdes  i  hånden.  Nu 
skal  vi  tærske.  Alle  børn  samles  om  et 
klæde på terrassen og under sang tærsker 
vi kornet. Vi kaster avner, og næste dag kan 
vi  gå  i  gang  med at  kværne  kornet  i  små 
kværne.

Det fine mel samles i en stor skål. Vi skal 
have mel til et stort høstbrød.

Men inden vi bager, må vi lige kærne smør til brødet.

Hvert barn får et lille glas med fløde. Og nu ryster vi  glassene til der 
kommer en smørguldklump til syne i glasset.

Vi laver syltetøj og friskost.

Af de aftærskede neg laver vi en høstkrans, som pyntes med korn og bånd.

Nu er alt klar, og høstfesten kan begynde.

Hvert barn har en kurv med hjemmefra med alt godt fra grønthandleren 
eller haven.

Fra børnenes kurve kommer de ”skuespillere” der er med i høsteventyret.

Efter  eventyret  synger  vi  vores  høstsange  og  glade  sætter  vi  os  til  et 
veldækket høstbord.

Skt. Michaelsfest

Michaelsfesten holdes omkring d. 29 september som er michaelsdag, eller i 
begyndelsen af oktober. Det er er indgangen til mørketiden. På tærsklen 
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til mørket står lysets engel sankt Michael.

Ridder Georg som er skt.Michaels hjælper på jorden, skal kæmpe mod det 
mørke/onde  som  er  udtrykt  ved  dragen.  Det  handler  om  mod  og 
handlekraft,  så  her  svinges  med  hjemmelavede  svær  og  overvindes 
prøvelser.

Her  trampes  med  fødderne  og  børnene  mærker  deres  viljeskræfter 
strømme  igennem  hele  kroppen,  Med  sværd  i  den  ene  hånd,  med 
stjernebånd  om  hovedet  og  med  blå  himmelkapper.  En  ridderfest  hvor 
ridder Georg overvinder dragen og redder prinsessen. Måske hjembringes 
en sten fra dragens skattehule sammen med sværd og stjernebånd.

Oktober

”oktober er også rar og god

Pærerne falder ned for vor fod.”

November

”november er en særlig gæst

Med bare grene øsregn og blæst”

Lanternefest/ Mortensfest

Lanternefesten er en fest, hvor vi for alvor siger farvel og tak for den 
lyse  sommer  og  goddag  til  den 
mørke  tid.  Som  optakt  til  festen 
laver vi lanterner med fyrfadslys.

Alle  forældre,  søskende  og 
bedsteforældre  bliver  inviteret 
med til festen, der finder sted kl. 
17. 

Vi  begynder  festen  med  et  lille 
dukkespil om pigen hvis lys går ud i 
hendes lanterne. De mennesker og 
dyr  hun  møder  på  sin  vej,  har 
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heller ingen lys. Til sidst får hun tændt sit lys af solen, så hun kan tænde 
lyset for alle de mennesker og dyr der intet lys havde.

Herefter tændes børnenes lanterner og vi gå syngende i et langt optog ud i 
skoven, hvor vi kalder på Morten vægter.

Morten vægter har sol, måne og stjernekager med fra sin kone til os alle. 
Når  Morten  vægter  forsvinder  igen,  går  vi  alle  syngende  hjem  til 
børnehaven igen.

Adventsfest

Adventspiralen laver vi af gran inde på stuen. Ved indgangen til spiralen 
stilles lige så mange vokslys, som der er børn og voksne. I midten er der et 
stort lys. Børnene ledes fra garderoben til toner af sang og musik, Ind i 
det mørklagte rum, der kun er oplyst af det store lys i midten af spiralen. 

Vi sætter os på stole rundt om spiralen.

En pædagog går først ind i spiralen med et lille lys og tænder det ved det 
store lys. Lyset sættes i spiralen. Nu er det børnenes tur til at gå enkeltvis 
ind og ud af spiralen. Til sidst er hele spiralen oplyst.

Det hele foregår under stille sang ledsaget af en cellist.

Det er ikke let for et barn at gå ind i en spiralform uden at skræve tværs 
over det hele og gå den nærmeste vej til lyset.

Det kræver stor koncentration.

Børnene løftes ud af dagliglivets tummel og får mulighed for en indre 
oplevelse.

I mørket kan man tænde sit eget personlige lys ved det store fælles lys og 
de mange små lys kan blive til et lyshav, der oplyser hele barnets verden, 
eller bare rummet, man er i sammen.

Forældrene er velkomne til at kigge på, hvis ikke de har gjort det før. 
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December

”december er årets mørke ende, 

Hård,  hvor kun lidt er at bide og 
brænde,

Men selv i fattigmands usle skjul,

Bringer December en glædelig jul.”

Julespil/krybbespil

Krybbespillet  udspilles  omkring englen Gabriel,  Jomfru Maria,  Josef,  en 
okse, et æsel, tre værter, tre hyrder og en gruppe af engle. Rollerne går på 
skift, så næsten alle når at være alt. 

Børnene går op i rollerne og finder nye sider af sig selv alt efter hvilken 
rolle de spiller.

Det meste foregår som sangleg med enkelte forbindende talt tekst.

I december bliver der bagt pebbernødder og vaniljekranse, og høstkransen 
bliver  forvandlet  til  adventskrans.  Adventskransen  bliver  tændt  om 
morgenen ved eventyrfortællingen.

På grøddagen leger vi nisselege og hører nissehistorier.

Efter  den første  uge  er  forældre  eller  bedsteforældre  velkomne  til  at 
komme og kigge på.

Januar

”Året begynder med januar,

Dagen er kort og isskæg han har.”

Hellig tre kongers spil

I januar fortsættes krybbespillet ca. 14 dage, men nu er hyrderne byttet ud 
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med de hellige tre konger og flere sange. Fortællestoffet er legender om 
de hellige tre konger og derefter om flugten til Egypten og jesu liv som 
barn.

Hans og de tolv konger

Det er et dramatiseret eventyr med roller som spilles hver dag.

Hans  skal  besøge  sine  bedsteforældre  nytårsaften  for  at  aflevere  en 
julekage og et ”Hellig tre kongers lys”.

Han farer vild i skoven og møder ved et lille bål de tolv måneder i året 
siddende som konger rundt om bålet. Det er klædt i kapper og har kroner 
på.

Her oplever hans hvordan december giver sin styrestav videre til januar og 
han  ser  det  nye  år  komme  frem  for  til  sidst  at  finde  vej  til 
bedsteforældrene.

Børnene  får  et  forhold  til  årets  12  måneder  og  til  naturens  gang  i 
årsløbet.

Også her er forældrene velkomne til at være med.

Februar

”I februar når dagene længes

Vintergæk og erantis trænges.”

Forvandlingsfest eller fastelavn 

Vi vælger hvert år et nyt tema for forvandlingsfesten.

Det kan være f.eks. være i Kinas land, Håndværkere, i dværgenes rige eller 
måske på kong vinters slot.

Det  er  forældrene  der  står  for  udklædning  som  skal  rette  sig  efter 
temaet.

Det hele er formet så børnene kommer til at indgå som deltagere i  den 
historie der danner baggrund for festen.

Der  skal  selvfølge  findes  en  konge  og  dronning  der  kan  herske  i 

32



forvandlingsriget det næste år. 

På kong vinters slot var der dalet 
snekrystaller  ned,  én  til  hvert 
barn.  Herimellem  var  der  to 
særlige  krystaller  der  indikerede 
at de to børn der fik dem, var den 
nye konge og dronning. Da temaet 
var  Kina,  lå  budskabet  i 
lykkekagerne  osv.  Vi  har  ingen 
tøndeslagning i børnehaven.

Vi  udsmykker  børnehaven  efter 
årets tema og vi laver ris mm.

Marts

”marts med den dejlige forårssol, 

Bringer tøvejr og blå viol.”

April

”april nu solens stråler milde,

Varmer den påske- og pinselilje.”

Påskefest

Påsken falder altid  den første  søndag efter den første  fuldmåne efter 
forårsjævndøgn.

Et par uger inden påskefesten forbereder vi en påskehave. Børnene tager 
en lille skål med hjemmefra, som vi sår til med spiseligt korn og karse og 
sætter i vindueskarmen, så solen kan få det til at spire og gro.

En stor gren hentes ind fra haven og bliver forvandlet til vores påsketræ. 
Her skal alle børnenes udpustede og nymalede æg hænges op.

Udenfor laver vi påskeharereder af strå, blade og mos.
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Indenfor laver vi en form for skål eller lign, der skal bruges til vores æg. 
Der laves måske også hareører til sanglegene.

Når  dagen  for  påskefesten  oprinder,  dækker  vi  et  smukt  påskebord. 
Bagefter skal alle ud for at lægge rederne ud til påskeharen. Så følger 
påseeventyret, og så går vi ud i haven og 
kigger til alle påskerederne. Minsandten 
om  ikke  påskeharen  har  lagt 
chokoladeæg  og  hønseæg  med  de 
vidunderligste farver i rederne.

Alle æg bliver samlet i store kurve som 
de voksne har med.  Når vi  kommer ind 
skal  der  trilles  æg.  De  æg  børnene 
rammer,  er  deres  og  kommes  ned  i 
skålen vi har lavet. Så skal der synges 
påskesange og til  sidst sætter vi os til 
påskebordet og spiser harebrød.

Påskens budskab om opstandelse bliver 
udtrykt  gennem  ægget,  der  gemmer  på 
livets  kraft  i  den  ovale,  form  der 
hverken har begyndelse eller ende.

Påsken er  hos os  en glædens fest  med 
farver og spirende nyt liv.

Derfor  er  der  kulørte  æg,  små 
påskehaver, eventyr og sanglege om den 
spirende natur.

Maj  

”maj er yndig og frisk som en brud,

Fuglene synger og træer springer ud.”

Pinse

Vi kombinerer ofte pinseturen med såtur. 

Vi laver pinsefugle med børnene og dem tager vi med på tur. Ofte går turen 
til bondegården hvor der skal sås korn til næste års høst. Vi kigger igen 
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til dyrene og bonden fortæller om forårstiden på gården. Vi synger vores 
sanglege og spiser de medbragte madpakker.

Efter turen får børnene deres fugle med hjem.

Juni 

”Så kommer juni den kære skærsommer

Med sine tusinde rosenblomster.”

Sommerfest

Sommerfesten holder vi en fredag eftermiddag omkring skt. Hans.

Det er afslutningen for de store børn, der skal videre i skole og en ny 
begyndelse for de mindre, der når vi mødes efter sommerferien ikke er de 
små i børnehaven.

Alle  børn,  søskende,  forældre  og  bedsteforældre  samles  og  vi  danser 
vores sommersanglege sammen.

Senere spiser vi vores medbragte mad ude i det fri, hvis vejret tillader det.

Når alle er mætte går børnehavebørn og pædagoger ind. Vi  samles i  en 
rundkreds, hører en lille plantelegende og siger et særligt farvel til de 
børn der skal videre ud i verden og livet. Med sig får de en særlig gave.

Inden de går ud til deres forældre igen, får alle børnene deres samling af 
årets malerier og tegninger med hjem.

Juli

”Derpå juli med heden og varmen,

Kornet står rankt og gult på marken.”

Sommerferie

I  juli  er  børnehaven  lukket  og  alle  holder  sommerferie,  det  nye  år 
forberedes.
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Forældresamarbejde og børnehavens bestyrelse

Den første kontakt

Forældresamarbejdet  begynder  med  forældrenes  første  henvendelse  til 
børnehaven. 

Som regel er det en telefonsamtale ang. optagelse på ventelisten, Eller der 
træffes  aftale  om  en  særlig  informationssamtale  uden  barn  hvis  det 
ønskes.

Indmeldelse

Det er vigtigt at i som forældre har gjort et bevidst valg mht. børnehaven, 
da vores indbyrdes samarbejde er en forudsætning for at jeres barn får et 
godt børnehaveliv.

Når  et  barn  begynder  i  Markblomsten,  skal  forældrene  danne  sig  et 
billede af børnehavens liv, det daglige arbejde og pædagogisk praksis. 

Ved  at  få  indsigt  i  rytme  og  arbejdsrutiner  skabes  en  forståelse  for 
hverdagen i børnehaven.

Hvilke  principper  der  er  bag  pædagogikken,  og  hvordan  den  viser  sig  i 
dagligdagen.

Rudolf Steiner børnehaven Markblomsten er bl.a. et ”barndomsland”, hvor 
der eksisterer mange naturvæsner såsom engle, dværge nisser og alfer.

Vi kan ikke garantere plads i børnehaven selvom man står på 
ventelisten!! Idet  søskendebørn  og  tidligere  forældre  altid  får 
fortrinsret,  og  der  måske  ikke  kommer  en  plads  inden  barnet  er 
børnehaveparat.

Når  tiden  for  barnets  begyndelse  i  børnehaven  nærmer  sig,  eller  ved 
gennemgang af ventelisten, kontakter vi forældrene og aftaler tid til en 
samtale.

Samtalerne foregår om formiddagen og barnet skal komme med, så vi kan 
danne os et første indtryk.

I løbet af samtalen gennemgår vi dagens, ugens og årets gang i børnehaven 

36



og vi fortæller om det særlige være en rudolft Steiner børnehave, og en 
privat institution.

Praktiske informationer ang. pris, betaling og bestyrelse mv. gennemgås.

Vi vil gerne høre barnets biografi fra graviditet til nu. Eventuelt materiale 
fra vuggestue/dagplejer såsom sprogvurdering og sus-rapporten barnets 
renlighed og særlige forhold gennemgås

Stil gerne spørgsmål.

Der udleveres brochure. 

Denne første samtale er ikke bindende. I skal som forældre have lov at 
sove på det, og melder så tilbage til os, om i ønsker pladsen. Det skal ske 
inden for det aftalte tidsrum. Max 3 dage. Så pladsen evt. kan gives videre 
til den næste på ventelisten.

Herefter udleveres indmeldelses papirer, stamkort, forældretilladelser og 
praktiske oplysninger.

Indmeldelsen  skal  afleveres  til  os.  Vi  skal  sende  dem ind  til 
kommunen. Dette gælder i øvrigt også for opsigelse.

Vi taler herefter også om hvordan vi lettest og bedst får overgangen fra 
dagpleje/vuggestue til at forme sig. Vores er faring er, at det er en god ide 
hvis i kan komme på besøg nogle gange med barnet, inden det begynder hos 
os. Det kan være om formiddagen eller om eftermiddagen. 

Det skal aftales på forhånd, så ring senest dagen før og spørg om det er 
muligt. Det giver barnet mulighed for at hilse på børn og voksne i 
Markblomsten, så alt ikke er helt nyt og ukendt på 
begyndelsestidspunktet.

I skal regne med at bruge op til en uge på indkøringen. Hvor vi langsomt 
lader dagene blive længere og forældredeltagelsen mindre.

Når  barnet  er  begyndt  vil  i  blive  bedt  om  at  udfylde  papirer  til  en 
sprogvurdering indenfor de første tre måneder. 

Vi  tager  ikke  på  besøg  i  barnets  vuggestue  eller  dagpleje.  Men  de  er 
hjertelig velkomne til at besøge os.
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I årets løb

I vil blive indkaldt til konsultation om jeres barn om én gang om året. I er 
selvfølgelig altid velkomne til at bede om ekstra samtaler hvis der opstår 
behov, ligesom vi kan gøre det samme. 

Det er børnehavens intention, at beslutninger vedrørende barnets trivsel 
og udvikling skabes i dialog med forældrene.

Samtalerne finder sted om formiddagen. 

Vi bruger det sus- materiale der er udarbejdet af århus kommune. Samt 
vore egne iagttagelser og barnets tegninger som udgangspunkter.

Derudover bliver  i,  som i  også kan læse i  læreplanen,  inviteret med til 
lanternefest og sommerfest. Ligesom i gerne må komme til adventsfest og 
gerne må kigge med ve julespil og Hans og de tolv konger.

Der er også mulighed for at stille bil til rådighed og tage med på vores to 
årlige  ture  til  Skjoldhøjgård.  Høsttur  og  Pinse/såtur.  Gerne  også 
bedsteforældre.

I  må  også  gerne  være  med  til  aktiviteter  i  dagligdagen.  Af  hensyn  til 
planlægning skal det aftales det med os på forhånd.

Desuden bliver i indkaldt til mindst et, men gerne to årlige forældremøder 
med  fælles  pædagogisk  indhold.  Vi  har  også  nogle  år  afholdt 
forældremøder for en aldersgruppe. 

Der  vil  være  indkald  til  forældrearbejdsdag  2  lørdage  om  året.  En  i 
foråret og en i efteråret.

Sidst i august er der årsmøde i institutionen. Bestyrelsen indkalder.

I dagligdagen

Det er ikke muligt for os at give mundtlige rapporter om de enkelte børn 
hver dag.  Men i  kan følge med i  aktiviteterne  ved at  læse  opslaget  om 
dagens gøremål og indhold på opslagstavlen. Og følge med i læreplanen 
som er tilgængelig på hjemmesiden. 

Vi forsøger at fortælle jer om små sjove og særlige oplevelser med jeres 
børn, og vi fortæller selvfølgelig, hvis der er sket noget særligt. Det kan 
f.eks. være småuheld, og her er i er velkomne til at ringe og få en samtale 
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med den af os der var til stede. Ligesom vi også vil ringe til jer i løbet af 
dagen, hvis det skønnes nødvendigt.

overgang til skole

i løbet af barnets sidste år i børnehaven, vil vi have forskellige aktiviteter 
for  de  ældste  ca.  1  gang  om  ugen.  Det  kan  være  i  form  af,  dialogisk 
oplæsning.  Små  opgaver  omkring  samarbejde,  legeskrivning,  Naturen  i 
skoven, ”fri for mobberi” eller andet der retter sig mod det der aktuelt 
rører sig i børnegruppen. 

når vi skal sige farvel til de børn der skal i skole, er vi næsten altid i den 
situation som f.eks. i år, hvor vi har fem børn der går ud og de skal på fire 
forskellige skoler. 

Derfor er det Jer som forældre der skal varetage den kontakt der ønskes 
fra skolernes side.  Det kan være besøg og særlige introdage. Efter jeres 
samtykke giver vi gerne information om barnet videre og deltager i møder 
og samtaler om enkelte børn hvis der er behov herfor.

Husk der 2 måneders opsigelse. opsigelsen udleveres af, og skal afleveres 
til os.

Vi er interesserede i og har brug for forældrenes synsvinkler. Vi vil gerne 
modtage både positive og kritisk tilbagemeldinger.

Bestyrelsen

Rudolf steiner børnehaven markblomsten er en selvejende institution der i 
det  daglige  ledes  af  bestyrelsen  Og  det  pædagogiske  personale  i 
samarbejde.  pt.  Er  bestyrelsen udelukkende  en  forældrebestyrelse,  men 
der arbejdes på at skaffe et medlem som har et mere indgående kendskab 
til antroposofi og pædagogikken bag. 

Der afholdes årsmøde i gang hvert år inden udgangen af august. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Kasserer og suppleanter.

Der afholdes bestyrelsesmøde hvert kvartal, eller efter behov, samt når 
bestyrelsesformanden,  to  bestyrelsesmedlemmer  eller  to  pædagogiske 
medarbejdere kræver det.
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Børn med særlige behov:

Vi imødekommer børn med særlige behov ved sammen i personale- gruppen 
at betragte barnets adfærd.

Vi  samtaler dernæst om barnet og finder ud af  hvordan vi  støtter det 
bedst muligt.

Heri indgår evt. samtale med barnets forældre.

Herefter  kan  en  eller  flere  af  pædagogerne  påtage  sig  den  opgave  at 
iagttage barnet særligt indgående igennem et stykke tid hvorefter vi igen 
deler betragtningen i hele personalegruppen og laver handleplan og mål 
for barnet.

Endelig  har  vi  mulighed  for  igennem  PPR  –  pædagogisk  psykologisk 
rådgivning – at få særlig støtte til børn med særlige behov.

Det særligt pædagogiske: Børn med særlige behov

Børn med  særlige  behov  er  svært  at  definere,  da  dette  vil  variere  fra 
institution  til  institution  alt  efter  hvordan  børn  uden  særlige  behov 
beskrives.  De  børn  vi  har  i  Markblomsten  kan  defineres  som 
ressourcestærke børn, hvorfor børn med særlige behov bliver børn med 
behov for ekstra opmærksomhed i perioder.

Vi vil definere 6 forskellige typer af børn med særlige behov:

 

1. Sproglige vanskeligheder

2. De stille børn

3. De urolige børn

4. Børn med svage sociale relationer

5. Svære perioder i børnenes liv

6. Motorisk udvikling
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Nærmere beskrivelse af de 6 typer:

1.  Børn  med  sproglige  vanskeligheder kan  eksempelvis  være  børn  med 
udtale problemer og/eller med utydelig tale,” Ørebørn” der i perioder ikke 
har kunnet høre,  og tosprogede børn.  Vi  har ekstra opmærksomhed på 
disse børn og alm. Tiltag kan være at:

 

a. Vi sætter ord på det vi gør. 

b. Vi opfordrer barnet til at bruge sit sprog

c. Vi spørger igen, hvis barnet bruger ord vi ikke forstår

d. Vi synger og læser bøger

e. Vi bruger mange gentagelser

Forældrene  underrettes  om  vores  bekymring  og  det  fortsatte  arbejde 
forgår i et samarbejde.

Derudover  kan  vi  bruge  ”Alle  med”-  og  ”TRAS”-skemaet  til  at  danne  et 
overblik over barnet sprog inden vi evt. kontakter talepædagogen.

2.  De stille børn kan let overses og være svære at få øje på,  men vi  er 
opmærksomme på dette og vores fokus på disse børn vil være:

a. At hjælpe barnet med deltagelse i leg

b. Hjælpe til at etablere venskaber

c. Styrke deres selvtillid gennem succesoplevelser

d. Vi vil give plads og rum til at de kan opsøge udfordringer

Arbejdet med de stille børn, ligner meget det arbejde vi gør dagligt, men 
det vil være med større fokus på netop dette barn.

3. De urolige børn kan fylde meget i en børnegruppe, så det handler om at 
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skabe plads til disse børn samtidig med at de bliver udfordret både fysisk 
og på deres koncentrationsevne.

a. Vi vil bruge legepladsen til fysiske udfordringer

b. Udnytte de stille stunder til fordybelse

c. Støtte op om situationer, hvor koncentrationen skærpes

d. Vi vil dele børnene op i mindre grupper, for at skabe plads til det enkelte 
barn

De urolige børn kan skabe meget uro på en stue, men vi mener, at vi gennem 
ovenstående kan afhjælpe dette.

4.  Børn med svage sociale relationer har muligheden for at videreudvikle 
disse  i  børnehaven  da  det  er  her  de  mange  relationer  skabes  med 
jævnaldrende børn.

a. Børnene skal lære og forstår egne og andres grænser, dette kan gøres 
ved at den voksne hjælper barnet i relationen og viser/fortæller hvordan 
de kan indgå i relationer med hinanden.

b. De lærer at vente på hinanden bl.a. ved spisetid

c. Vi skal give dem redskaber til at kunne sige fra overfor hinanden og 
støtte op om dette.

Børnenes  bekendtskab  med relationer  til  jævnaldrende  videreudvikles  i 
børnehaven, derfor er det vigtigt at vi giver dem muligheder.

5.  Der kan i opstå svære periode i barnets liv af mange årsager. Det kan 
være familieforøgelse, skilsmisse, dødsfald, sygdomme i familien, flytning 
o.  lign.  I  mange  af  de  nævnte  situationer  påvirkes  de  voksne,  der  er 
nærmest barnet. Dette vil barnet kunne mærke og vil også være påvirket.

a. Dette kan kræve større omsorg for barnet i denne periode.

b. Forståelse for barnets særlige behov for tryghed.

c. Vi vil have fokus på de gode oplevelser.
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6.  Børns motoriske udvikling kan støttes på mange måder både gennem 
hverdagsting og gennem skærpede indsatser.

a. Vi opfordrer børnene til at kunne selv og bruge deres krop

b. Vi har fokus på børnenes selvhjulpenhed i hverdagen: tage tøj af og på, 
klare toiletbesøg, osv. Dette er med til at styrke kropsbevidstheden.

c. Børnene kan deltage i mere krævende fysiske udfordringer.

Samlet  omkring  børn  med  særlige  behov  kan  vi  sige,  at 
forældresamarbejdet  er  afgørende  for  barnets  udvikling  og  trivsel  i 
vuggestuen. Vi vægter i den daglige kontakt at skabe et tillidsforhold til 
forældrene gennem dialog.

Kontakt:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Grøndalsvej 2, 8360 Viby J

Telefon: 89 40 37 77

E-mail: ppr@mbu.aarhus.dk

Respekt for grænser                       

Hvad skal der gøres hvis:

Vi som personale får mistanke om at der sker overgreb?

Vi som personale får en henvendelse fra en forælder som har mistanke om 
et overgreb?

Bestyrelsen får en henvendelse om mistanke om overgreb?
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Markblomsten  Personale  og  bestyrelse  vil  altid  tage  en  henvendelse 
alvorlig  indgå  i  en  dialog  med  forældre  der  kommer  med  en  sådan 
mistanke.  Vi  vil  som personale  henvende  os  til  bestyrelsen  og  derefter 
videre til den kommunale hotline.

Vi taler åbent om emnet med nye medarbejdere, og vi har altid en åben dør 
til  toilettet  mv.  Vi  taler  også  i  personalegruppen om overgreb  børnene 
imellem.  Doktorlege  i  det  skjulte  mv.  Hvornår  udarter  det  sig  til  et 
overgreb. Vi tillader doktorlege med tøj på  og tager dem op med børnene. 
De kommer således frem i lyset.

Vi har løbende dialoger med børnene om, at det er i orden at sige nej, jeg 
vil ikke være med og at det skal respekteres. At de altid kan henvende sig 
til en voksen hvis der er nogen der ikke respekterer deres nej.

Er vi så som personale godt rustet i en given situation?

Ja og nej. 

Ja, vi ved hvor vi kan få hjælp og vejledning.

Nej, Vi har ikke prøvet det og har altså ingen erfaring, så vi ved ikke om vi 
er godt rustet.

Respekt for grænser - Hotline (forældre):

Forældre, som har en evt. bekymring bør først og fremmest gå til lederen 
af institutionen, men der findes også en hotline i Børn og Unge, som man 
kan henvende sig til i tilfælde af bekymring: 21 79 88 88 (hverdage 9.00-
15.00).

Ønsker  du  at  læse  mere  om  Respekt  for  grænser,  kan  du  se  det  her: 
http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/seksuelle-
overgreb/erfaring/respekt-for-graenser

Kontakt

Magdalene Svendsen

Sektionsleder
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PPR og Specialpædagogik

Telefon: 8940 5742

E-mail: msve@aarhus.dk

Referat fra bestyrelsesmøde d. 03.- 12.- 2012.

c.) Respekt for grænser

Der er udarbejdet materiale som er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer. 
Alle  i  bestyrelsen har  gennemlæst  materialet  og  kan enstemmigt  nikke 
over det. Materialet skal ligge på hjemmesiden og skal potentielt kunne 
udleveres til forældre. 

Dokumentet er gennemlæst af bestyrelsen og godkendt uden kommentarer.

Thomas Lytzen, Formand
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