
Undervisningen finder sted på:
Strandvejen 102, 8000 Aarhus C
Rosenvangs Allé 251 A, 8270 Højbjerg

Forløbet består af 10 moduler, fra februar 2021 til februar 2022:
• Torsdag kl. 15:00 -18:00
• Fredag kl. 9:00 -16:000
• Lørdag kl. 9:00 - 16:00

Pris: 19.800kr. for hele forløbet eksl. forplejning.
Tilmelding: vkru@marjatta.dk
Spørgsmål rettes til Terje Erlandsen på: +45 56517865 eller teer@marjatta.dk

Terje Erlandsen 
leder af Uddannelses- og 
Kulturcenter Marjatta. 
www.uddannelsemarjatta.

Rikke Rosengren
leder og medstifter af Rudolf 
Steiner skovbørnehaven Børne-
øen Bonsai, Bonsai Institute og 
forlaget Blue Pearl Books. 
www.rikkerosengren.dk 

Opkvalificering i Opkvalificering i 
Steinerpædagogik Steinerpædagogik 
2021-22 Aarhus2021-22 Aarhus



  
Opkvalificering i Steinerpædagogik

Baggrund 
Rudolf Steinerbørnehaven Solhjem i Aarhus er initiativtager til et opkvalificeringsforløb med 
10 moduler i Steinerpædagogik for børnehavepædagoger med almen pædagogisk uddann- 
else. Forløbet udbydes i samarbejde med Uddannelsescenter Marjatta og Bonsai instituttet 
v. Rikke Rosengren. 

Overordnet mål 
Målet er, at styrke den Steinerpædagogiske praksis i daginstitutionerne, samt at give medar-  
bejdere med almen pædagogisk uddannelse mulighed for et kompetenceløft og mulighed for 
at integrere den Steinerpædagogiske tilgang og det antroposofiske menneskebillede i deres 
arbejde. 

Indhold 
Forløbet giver en grundlæggende teoretisk og praktisk introduktion til Rudolf Steinerpæ-
da-     gogik med et særligt fokus på det antroposofiske menneskebillede, indlevelse, rytme, 
børnebe-    tragtninger, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske metoder, samt pædagogens egen 
udvikling.

Målgruppe
Opkvalificeringsforløbet i Steinerpædagogik henvender sig til medarbejdere i Steinerbørne-   
haver og vuggestuer, som har en almen pædagogisk uddannelse, alternativt en lærer-           
uddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse på minimum 3 år.

Undervisningsform 
Forelæsninger, gruppearbejde, vejledning, egen-aktivitet, æstetisk læring og refleksion. 
Mellem hvert modul skrives et refleksionsnotat ca.1 side over et selvvalgt tema fra 
undervisningen som gives særlig opmærksomhed og afprøves i pædagogisk praksis. 
Uddannelsen afsluttes med en projektopgave på 10-12 sider. Den indeholder en børnebe-   
tragtning og behandler en konkret pædagogisk problemstilling. Formålet er, at øve praktisk 
anvendelse af Steinerpædagogiske metoder og det antroposofiske menneskebillede, samt 
udvikling af personlige, professionelle kompetencer.  

Undervisere
Rikke Rosengreen, Terje Erlandsen, Göran Krantz, Birte Kjær, Charlotte Veber Krantz, 
Lind Einarsdóttir, Camilla Gottlieb, Susanne Friis, Helle Heckmann, Grethe Lyngdorf m.fl.

Godkendelse af uddannelsen 
For at bestå uddannelsen, må fravær ikke overstige 10%. Refleksionsnotater og projektopgave 
skal afleveres og godkendes.

Moduloversigt:
Modul 1 25. - 27. februar 2021 Introduktion til Rudolf Steiner og

Steinerpædagogikken.
Pædagogisk idéhistorie og nutidens 
udfordring.
Hvad er kerneopgaven?

Modul 2 25. - 27. marts 2021 Et udvidet menneskebillede.
De 4 temperamenter.
Barnets første år.

Modul 3 22. - 24. april 2021 Sanser, krop og bevægelse.
Æstetik og sjælelig næring.
Maling og håndarbejde.

Modul 4 27. - 29. maj 2021 Barnets tilknytning.
Pædagogisk rammedannelse i vuggestuen og i 
børnehaven.
Det lille barns væsen.
Barnets frie leg.

Modul 5 19. - 21. august 2021 Fænomenologisk iagttagelse .
Kunstneriske og æstetiske metoder i pædagogisk 
praksis.
Fællesskabsdannelse gennem bevægelse.

Modul 6 23. - 25. september 2021 Relationer og tilknytning.
Leg i uderummet.
Naturen i barnet / barnet i naturen.
Forældresamarbejde. 

Modul 7 28. - 30. oktober 2021 Den styrkede pædagogiske læreplan.
Børnebetragtninger.

Modul 8 25. - 27. november 2021 Rytme og pædagogik.
Årstidsfester.
Stemninger, fortællinger og eventyr.

Modul 9 27. - 29. januar 2022 Pædagogens egen udvikling.
Samarbejde og praksisfællesskaber.
Den pædagogisk relation og samarbejde.

Modul 10 24. - 26. februar 2022 Fremlæggelser af årsopgaver.
Pædagogen som kulturbærer.

Forbehold for ændringer


