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Årsplan for elever i 1.klasse ved Steinerskolen i Ås

Undervisningen det første skoleåret følger Steinerskolens læreplan for 1.klasse.
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 sin lærer 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 elevene beveger seg inn i klasserommet. Klasserommet
skal møte elevene sanselig.
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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. Lukten assosieres med
aktiviteter og måltider.
Rytmen på dagen
Skoledagen starter sammen med 2. og 3.klasse. Vi møtes i klasserommet, hilser
pent på hverandre og sammen går vi gjennom skoledagen. Når dagen er
gjennomgått og hver aktivitet er tegnet på tavlen, samles elevene og lærerne i en
ring, i ringen synger vi sanger som passer til årstiden, trener på rytmer, og små
fingervers, sangleker, tall og bokstaver, trenes også inn i ringen. Når ringen er ferdig
stiller alle elevene seg fint ved sine pulter og vi sier morgenverset sammen. Så er det
tid for litt frilek, før vi sammen skal ha aktiviteter. Det er faste aktiviteter hver dag, og
disse vil bli i skoleåret 21/22.
Mandag er det formtegning
Tirsdag er eurytmi
Onsdag tur, med ulike aktiviteter (spikking, bål, ski, skøyter)
Torsdag eurytmi
Fredag er det håndarbeid
Hovedfaget, morgentimen avsluttes med mat 10.20. Etter maten går elevene ut og er
ute til ca 11.15 -30.
Skoledagen etter 11.15-11.30
1.klasse og 2.3.klasse går hver for seg etter morgenøkten. I 1.klasse fortsetter
frileken inne, til de skal ha eventyr og arbeidstund. Eventyrene velges i forhold til
årstider og årstidsfester, med dette menes høstfest, St.Mikaelfest, St.Martinfest,
julespill, nyttårsspill, fastelaven, sirkusuke, påske, pinse og sommerfest. Samme
eventyr vil bli fortalt flere dager, men med ulik metode, alt fra at eventyret blir fortalt,
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dramatisert eller det lages bordspill. Etterfulgt av eventyret kommer
styrte aktiviteter som passer inn med årstidsfestene og temaet i eventyret. Eks.
Toving til jul og påske med juleepler, engler, påskeegg, kyllinger, fatelavensris,
pinsefugler til pinse, fargevalg når det males osv. Når elevene er ferdig med sine
aktiviteter er det frilek. Skoledagen avsluttes klokken 13.00.
Ukeplan for 1.klasse etter 11.15
Mandag frilek, eventyr og tegning
Tirsdag frilek, eventyr og bivoks.
Onsdag frilek, eventyr og maling
Torsdag frilek, eventyr og spikking
Fredag frilek, eventyr, sang og rytmer
De kunstneriske aktivitetene vil fravike noe i perioder hvor det forberedes til
årstidsfester.
Det vil bli innslag av sying og veving også.
Hver uke blir det sendt ut ukebrev. Ukebrevet skal inneholde litt om stemningen i
klassen og hva som skjer pedagogisk i løpet av den kommende uken.

Anniken
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