
Har du en almen pædagoguddannelse? Styrk 
din viden om Rudolf Steiners pædagogik og 
bliv klædt på til din hverdag i en Rudolf Steiner 
børnehave eller vuggestue.

Overbygning i 
steinerpædagogik



Nye perspektiver til dit 
pædagogiske arbejde
Få en grundig teoretisk og praktisk indføring i Rudolf 
Steiners pædagogik og nye redskaber til dit arbejde med 
børnene i en Rudolf Steiner børnehave eller vuggestue.

Hvad mener dine kollegaer, når de taler om når de taler om tanke, 
følelse og vilje, hvorfor er årstidsfesterne så vigtige, og hvordan er 
det nu lige med det der fokus på rytme, sanser og efterligning?

Uanset, om du har arbejdet i en steinerinstitution i flere år eller kun 
for nyligt er blevet introduceret til begreber som lanternefest, advents-
spiral og eurytmi, kan mødet og arbejdet med steinerpædagogikken 
efterlade dig med mange spørgsmål.

tag mod barnet i ærefrygt,
opdrag det i kærlighed,
lad det gå i frihed 
                              Rudolf Steiner

”



Med den nye uddannelse, som er udviklet og udbydes i et samarbejde 
mellem Solhjem, Marjatta og Bonsai Institute, får du en grundig praktisk 
og teoretisk introduktion til steinerpædagogikken som en overbygning på 
den viden, du har med dig fra din almene pædagoguddannelse. I løbet af 
uddannelsens 10 moduler, kommer vi omkring bl.a. følgende temaer:

• Et udvidet menneskebillede
• De 4 temperamenter
• Sanser, krop og bevægelse
• Æstetik og sjælelig næring
• Maling og håndarbejde
• Fænomenologisk iagttagelse
• Kunstneriske og æstetiske 

metoder i pædagogik

• Relationer og tilknytning
• Naturen i barnet/barnet i 

naturen
• Rytme og pædagogik
• Årstidsfester
• Barnets frie leg
• Pædagogens egen udvikling
• Den styrkede pædagogiske 

læreplan

Forløbet har fokus på det antroposofiske menneskebillede, ind-
levelse, rytme, børnebetragtninger, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske 
metoder samt pædagogens egen udvikling.



Praktisk
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsninger, 
gruppearbejde, vejledning, egenaktivitet, æstetisk læring og 
refleksion.

Uddannelsen er på 10 moduler fordelt over et år og koster 
19.800 kr. ekskl. forplejning. Undervisningen foregår i Aarhus. 
 
Der er holdstart på første årgang 18. august 2022 (med forbehold 
for ændringer).

De to første moduler er åbne for alle interesserede og kan 
tages enkeltvist. Kontakt os for at høre om ledige pladser.

Vil du vide mere?
Læs mere på bit.ly/overbygning-steinerpaedagogik eller kontakt 
Terje Erlandsen på T: 5651 7865 eller M: teer@marjatta.dk.


