
 
 

 

Årsplan for 1.klasse 
ved Steinerskolen i Ås 

 

Undervisningen det første skoleåret følger Steinerskolens læreplan for 6-åringene. 

Skoledagen er ikke organisert etter skoletimer, men etter to grunnleggende 

prinsipper i Steinerskolens pedagogikk: 

1. Det skal være god tid for elevene til fordypelse og konsentrasjon i hver enkelt 

aktivitet. 

2. Elevene skal lære gjennom å bruke hele seg. 

 

Organisering av skolehverdagen  

Hver dag vil elevene bli møtt av læreren når de kommer på skolen. Elevene vil få god 

tid til å kle av seg i garderoben, henge tøyet pent opp, sette skoene pent fra seg og 

ta på seg tøfler i ro og mak. Det vil være tid til refleksjoner rundt små og store 

hendelser i garderoben før de sammen med læreren beveger seg inn i 



 
 

klasserommet. Klasserommet møter dem med lukter, smaker og følelser. 

Årstidsbordet er sentralt i 1.klasse. Årstidsbordet formidler eventyret som fortelles, 

fester som kommer og ikke minst årstiden. Lukten i klasserommet forteller elevene 

hvilken ukedag det er og dermed også hvilke aktiviteter som kommer og hva de skal 

spise. Hver dag har sin aktivitet og sin mat. 

 

Rytmen på dagen 

Skoledagen starter med eventyr enten som bordspill eller som ren fortelling. 

Eventyrene velges i forhold til årstider og fester. Samme eventyr vil bli fortalt flere 

dager. Etter eventyr er det arbeidsstund. Når arbeidsstunden er ferdig er det frilek. 

Frileken rundes av rundt 10:30. Da rydder vi, dekker bord og har en liten fruktstund 

før vi vasker hender og spiser. Etter maten rydder vi opp og går ned i barnehagen for 

å være sammen med barna i utetiden til 13:30. Torsdagen er vi sammen med Blåne 

på tur. 

Elevene går tilbake til skolen, samles i klasserommet og takker for skoledagen. 

Skoledag slutter 14:00. 

Vi kommer til å ha ring sammen med 3. og 4. klasse. 

 

Ukeplan 

 Mandag er det tegning og rundstykker.  

Tirsdag er det maling og pizza 

Onsdag er det matlaging, kutte grønnsaker, dekke bord. Vi spiser det gode vi lager. 

Torsdag er det skolehage, plante og såing. Det er matpakke og tur med barnehagen. 

Fredag er det bivoks, matpakke og vafler. 

De kunstneriske aktivitetene vil fravike noe i perioder hvor vi forbereder årstidsfester. 



 
 

Det vil bli innslag av toving, sying og veving.  

De sentrale festene og årstidsmarkeringene er: høstfest, St. Mikael, St. Martin, jul, 

Hellige tre konger, fastelaven og sirkus, påske, pinse og sommeravslutning.  

Det kan være turdager hvor læreren ønsker å finne på noe eget med klassen som 

gårdsbesøk, skolebesøk til Askim, skøyter, ski og kanskje en tur hjem til læreren.  

 

Hver uke kommer læreren til å sende dere et ukebrev, hvor han/hun forteller litt om 

hva som skjer i løpet av uken. 

 

 

Anniken Bærvahr 

Daglig leder 

 


