
 

INDBYDELSE TIL FORÆLDRE-FOREDRAG  

Torsdag den 26. april 2018 kl. 19.30 – 21.30 

Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg 

 

Glade, sunde og frie børn  

– Rudolf Steiners idealer og tidens udfordringer 

I foredraget kan du høre om Rudolf Steiners menneskesyn og anvisninger til hvordan det lille 

barn i alderen 0-7 år bør opdrages, for at have størst mulighed for at udvikle sig til et indivi-

duelt og frit menneske senere i livet.  

 Hvad er baggrunden for pædagogikken som den praktiseres i vuggestuer, børnehaver 

og børnehaveklassen?  

 Hvordan kan forældre understøtte barnets udvikling hjemme? 

 Hvad er egentlig de afgørende indsatser og valg i forhold til at give sit barn en god 

opvækst i forhold til tidens udfordringer? 

Foredraget belyser Rudolf Steiners tænkning og indeholder praktiske, konkrete anvisninger 

ud fra erfaringer fra hverdagen i en børnefamilie. Der vil også være plads til spørgsmål. 

19.30 Velkomst  

v/ Line Holt, forælder til børn på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg 

19.35  Rudolf Steiners forståelse af det lille barns væsen og udvikling v/Heidi Hansen 

 Hvad er det for helt centrale faktorer, som kendetegner en god barndom i alderen  
0-7 år ifølge Rudolf Steiner? 

 Hvilken rolle spiller forholdet til familien i forhold til tilknytning, følelsesliv og ev-
nen til at lære og udvikle sig? 

 Hvordan omsættes idealerne til pædagogisk praksis og aktiviteter for det lille 
barn? 

  Børns sygdom som et tegn på kampen med det som arves fra slægten 

20.20 – 20.40 Pause – kaffe, the og varme hveder 

20.40 – 21.30 

 

Børneopdragelse i praksis v/Gitte Drewes 

 Hvad har det lille barn brug for at lære af sine forældre? 

 Hvordan tackles tidens udfordringer (skærm, bevægelse, søvn…)? 

 Hvordan kan forældersamarbejdet skabe gode rammer for børnenes sociale liv? 

 Spørgsmål 

 

Om foredragsholderne 
 

Gitte Drewes Heidi Hansen 

Uddannelse: 

Rudolf Steiner-pædagog 

Familieterapeut 
 

Arbejdsområder: 

Forældrerådgivning, 

pædagogisk rådgivning, 

foredrag, undervisning. 

 

 Uddannelse: 

Cand.merc.  

Antroposofisk heilpraktiker 
 

Arbejdsområder: 

Sundhedsfaglig behandling, 

samtaleterapi, foredrag, 

undervisning. 

 

www.steiner-inspiration.dk 


