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Midtbyen barnehage eies av Trondhjems Asylselskap og er landets første barnehage. Den 
ble etablert i 1837 og er 184 år.  
Midtbyen barnehage med avd. Byborgen og Elvetårnet ligger idyllisk til nede ved 
Nidelven.  Løkkan er vårt andre hus og er en avdeling i Midtbyen bhg. Løkkan ble etabler i 
1993 og ligger trivelig til på Sanden. Det er gåavstand mellom husene. 
Våre avdelinger har ulike barnegrupper: Løkkan har en søskengruppe fra 1- 6 år. 
Elvetårnet har en småbarns gruppe fra 1-3 år og Byborgen storbarnsgruppe 3-6 år. 

Personalet 
Barnehagen ledes av en styrer for begge hus. Barnehagen følger den lovpålagte 
pedagog og bemanningsnormen. Avdelingene ledes av en Pedagogisk leder og en 
Barnehagelærer. Det øvrige personalet har ulik fagbakgrunn.

Samarbeidsutvalg (SU) 
Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen, de velger sine representanter til 
barnehagens Foreldreutvalg og til SU (Samarbeidsutvalg). SU består av to representanter 
fra foreldre (en fra hvert hus), to representanter fra eier og to representanter fra ansatte. 
FAU, Foreldrenes arbeidsutvalg har tradisjonelt hatt ansvar for minst et arrangement for 
barn og foreldre i løpet av året.  

Midtbyen barnehage



Kvalitet i hverdagen. Et godt miljø for 
omsorg, lek, danning og læring 

Natur, miljø og teknologi
Bærekraftig utvikling 
Mål: Barna skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. 
Barna skal få naturopplevelser og bli 
kjent med naturen mangfold. 
Barna skal erfare fra frø til mat og 
blomster, og lære hva frøet trenger for å 
spire og gro. 
Barna skal bli kjent med BIER og 
hvordan de lever. Lære om innsekters 
betydning for naturen.

Teknologi
Mål: Barna skal få utforske og erfare 
teknologi, utforske og erfare kreativ bruk 
av digitale verktøy.  (Eks. Dig. mikroskop, 
iStop motion, Garage band, Book 
creator)

Barns medvirkning, pedagogisk 
dokumentasjon og vurdering 
Mål: Barnehagen er en lærende 
organisasjon. Barna skal medvirke og 
erfare at de har mulighet til å påvirke de 
valg som tas i deres hverdag.  Barna skal 
få erfaring fra demokratiske prosesser, 
mangfold, anerkjennelse og gjensidig 
respekt.
Personalet skal observere og 
dokumentere det barna er opptatt av 
og interessert i. Barna skal inviteres til 
å reflektere over sin hverdag sammen 
med personalet, og delta i valg for videre 
lek og aktivitet. 
Årets tema: Hverdagsmagi.

Barnehagens satsningsområder og 
kvalitetsutvikling, kvalitet i alt vi gjør

ÅRSPLAN 2021- 2022. 
MIDTBYEN BARNEHAGE  

Årsplan består av en generell del som ligger på våre hjemmesider 
og denne brosjyren som er spesiell for denne perioden. 



Årsrytme 2021-22
Mål for perioden 

Trygghet, trivsel, omsorg 
og tilvenning.  Innarbeide 
forutsigbarhet, gode rutiner 
og system. Trygg overgang. 
Skape trygghet for de nye 
barna og de som starter i ny 
avdeling.  Barna medvirker 
og utvikler små prosjekter.

Innarbeide forutsigbarhet, 
gode rutiner og system. 
I Sikkerhets ukene blir vi 
kjent med Trafikk Tarkus og 
Brann Bjørnis, Ambulanse 
og Politi.  Forut, «Vi kan 
hjelpe noen»
Barna medvirker og utvikler 
små prosjekter. 

Barna skal bli kjent med 
ulike juletradisjoner 
og delta i forberedelse 
av våre sosiale 
julesammenkomster. 
Barna medvirker og utvikler 
små prosjekter. 

Trygge overganger, tre 
åringene på Elvetårnet 
starter med besøksdager på 
Byborgen. Barna skal få bli 
kjent med tradisjoner rundt 
påske. Barna medvirker og 
utvikler små prosjekter.  

Skolebarna gjør seg kjent 
med skolen. Barna skal 
medvirke og delta i mark-
ering av Nasjonaldagen 
og delta i planlegging og 
gjennomføring av kul-
turfest. Nye barn inviteres 
til besøksdag. Raus og 
inkluderende. «Fremme 
respekt for menneskeverdet 
ved å synliggjøre, verdsette 
og fremme mangfold og 
gjensidig respekt»

Måned  

August 
September  

Oktober  
November  

Desember 

Januar 
Februar 
Mars  
 
 

April  
Mai  
Juni 

Juli

Tema, prosjekter 
tradisjoner 

Sommer i 
barnehagen.

Høst i barnehagen.   
Forut og «Blålys uka» 
Vanntilvenning og 
svømmeopplæring 
for 4-5 åringene. 

Jul i barnehagen.  
Tema: 
«Julefortellingen»
Nissefest.  
Julebesøk i kirken. 
Lucia og Julefrokost.
Vanntilvenning og 
svømmeopplæring 
for 4-5 åringene. 

Vinter i barnehagen. 
Samefolkets dag. 
Fastelavnen og 
karneval. 
Vinterlekdag.
Påske 

Vår og sommer i 
barnehagen. 
«Vårens vakreste 
eventyr» i Domkirken.  
17.Mai fest 16 mai.
Uke 22 «Kulturuke og 
Kulturfest». 
Sommertur
Pride «Ulike 
sammen». 

Foreldresamarbeid 

Pl. dag 13.aug. 2021
Første foreldre-
samtale nye 
barn. Info.  MyKid. 
Foreldremøte for 
nye foreldre.  «Bli 
kjent kaffe» for for-
eldrene ca. uke 35.
Foreldremøte ca. 
uke 39.

Planleggingsdager 
14.-15 okt. 2021
Høstdugnad 
Foreldresamtaler, 
nov. – des. 
Samtaler 1 åringen 
med TA- skjema. 

Foreldresamtaler 
Julefrokost og Lucia 
13. desember 

Planleggingsdag  
28. januar. 2021 

Foreldrekaffe uke 7 

Påskefrokost, uke 14

Planleggingsdag 
24.06. 2021
Vår dugnad.
Foreldresamtaler. 
«Kulturfest»
Foreldrenes 
sommerfest i juni, 
med markering for 
skolebarna. 
Feriestengt 2022:
uke 28-29-30. 

Foreldresamarbeidet ønsker vi skal være godt og regelmessig. Vi ønsker 
tett dialog, trygghet og gjensidig informasjon om trivsel, utvikling og 
om barnehagens pedagogiske virksomhet. Vi ønsker å gi god, og nok, 
informasjon om enkeltbarnet. Vi tilbyr samtaler 2 ganger i året. Som 
støtte i det daglige foreldresamarbeidet bruker vi MyKid nettbasert 
kommunikasjon. https://mykid.no/  Her kan foresatte lese planer, se 
kalender, bilder og holde seg orientert om det som skjer i barnehagen. 
På Mykid er det ulike skjema foreldrene må fylle ut.
 



Midtbyen barnehage jobber mot en profil 
som «Kulturbarnehage». Vi formidler kultur 
i ulike former og sjangre, fortid - nåtid – 
framtid. 
Tradisjon og nyskaping er vårt 
utgangspunkt og vi ønsker å være 
gode kulturbærere og trekke inn ulike 
tradisjoner, historikk, kristen kulturarv, 
kulturprosjekter, sang, musikk, drama og 
nærmiljø i dette arbeidet. Vi ønsker å tilby 
barna ulike kulturelle opplevelser og bruke 
byens muligheter.  
Barnehagens lekegrupper er satt sammen 
etter alder og modning, noe som gir 
oss muligheten til å tilrettelegge for et 
godt pedagogisk tilbud tilpasset barna. 
Vi har lekegrupper daglig. Gruppetiden 
brukes til lek og læring og kan inneholde 
samlingsstund, tema / aktiviteter, utflukter 
og barnas små prosjekter inne eller ute. Alt 
med utgangspunkt i barns medvirkning 
og årsplanen. Tema vil via lekegruppene 
bli tilpasset barnas alder. Tema vil bli 
videreutviklet i samarbeid med barna 
og bidra til at barna får nye erfaringer, 
skape undring, gi nye opplevelser og ny 
kunnskap. Barns medvirkning er med å 
styrer hvilke fagområder vi vil vektlegge 
gjennom året. Personalet skal utfordre 
seg selv og barna og knytte flest mulig 
fagområder inn i det tema vi løfter frem. 
Dette for å gi bredde og alternativer 
slik at vi treffer de fleste barna og de 
ulike interessene. Vi kan slik utfordre 
og introdusere nye vinklinger på kjente 
områder. Dette ønsker vi skal bidra 
til progresjon og skape interesse og 
nysgjerrighet.
I gruppen med 5 åringer «Gullklubben», 
vektlegger vi skoleforberedende tema 
innenfor sosiale og faglige områder, og 
vi gjennomfører «Skrivedans» i gruppen. 
Førskolebarna fra begge hus samles noen 
ganger i løpet av året til felles aktiviteter 
og vennskapsbygging. Vi følger Trondheim 
kommunes plan for overgang barnehage, 
skole.
Vi ønsker å tilrettelegge for omsorg, 
lek og læring innenfor Rammeplanens 
fagområder og barnehagens årsplan. 
I alle avdelinger og grupper vil vi invitere 
barna til å medvirke i egen hverdag. 
Medvirke i læringsprosesser og tema/
prosjekter. Tradisjoner, årstiden og 
høytider, inngår som en naturlig del av de 
aktiviteter vi vektlegger på alle avdelinger. 
Vi samarbeider tett mellom husene og 
vektlegger å få til noen felles turer, fester, 
besøk, og felles samling med kor.
 
En dag i uken har vi «utedag».  Utedag 
er ikke det samme som turdag. Noen 
ganger er det beste for gruppen å være 
bare ute og leke i barnehagen. Vi gjør 
fortløpende sikkerhetsvurderinger 
og vurderinger i forhold til trygghet i 
barnegruppen i forhold til turer.  Barna vil 
på utedagen være ute etter værforhold. 
Da spiser vi gjerne ute. Vi ønsker at barna 
skal få positive opplevelser i utetiden 

der aktiviteter og utetid tilpasses 
barnegruppen. På utedagen tilrettelegger 
vi for veksling mellom lek, aktiviteter og 
hvile, på tur eller ute i barnehagen.  Alle 
avdelinger har en fast matpakke dag, det 
gjør det enklere å kunne være lenger ute, 
eller å dra på utflukter. 
Sangglede, musikk, rytme, 
kulturformidling og fellesskap har en 
lang tradisjon i barnehagen, vi har derfor 
sangstund annenhver fredag på alle 
avdelinger. Den siste fredagen i måneden 
samles alle barna fra begge hus til felles 
samling, sangstund / kor.  Valg av sanger 
knyttes til årstid, tradisjon, tema og barnas 
interesser. 
 «Undringens time» er tema annenhver 
fredag. Der er det rom for samtale, 
refleksjon, filosofiske, etiske og sosiale 
tema som f. eks. vennskap, utestenging, 
mobbing, empati, kjærlighet, naturens 
under osv. Dette knyttes opp mot ulike 
fagområder og kan ta utgangspunkt ulike 
uttrykk. Slik vil vi også presentere kristne 
kulturtradisjonen og høytider i løpet 
av året. Tema, innhold og uttrykksform 
tilpasses barnas alder.  
Grønt flagg videreføres med tema 
Innsekter og «Bier i barnehagen».  Vi 
viderefører «Fra frø til… » plante prosjektet 
og «Livsglede for eldre» med besøk på 
Trondhjems Hospital.  Mer info om grønt 
flagg på http://www.trondheim.kommune.
no/gronnbarneby 
 Vi har et samarbeid med Trondhjems 
Svømme og livredningsklubb, med 
vanntilvenning for 4-5 åringene.
 
Barnehagens generelle årsplan kan 
leses som nyhetsbrev på MyKid, og på 
hjemmesiden. Mer detaljerte planer for 
avdelingene legges inn i månedskalender 
på MyKid. Personalet reflekterer, vurderer 
og dokumenterer arbeidet fortløpende. 
Vi inviterer barna til å aktivt medvirke 
i samtale, refleksjon og pedagogisk 
dokumentasjon. De eldste barna fra 4-6 år 
inviteres til barnesamtaler 2 ganger i året.  
Måltidet har stor betydning i barnehage 
hverdagen. Det serveres lunsj i 
barnehagen fire dager i uken. Vi ønsker å 
tilrettelegge for matglede, ro, kos, hyggelig 
atmosfære og et hyggelig innbydende 
bord. Vår varmmat leveres av Trondhjems 
Hospital. Barna får også et enklere måltid 
på ettermiddag. Frokost tar barna med 
selv til barnehagen, om de ikke har spist 
frokost hjemme.  

Kort presentasjon av barnehagen

Velkommen til Midtbyen barnehage og til et nytt år i barnehagen. 
Vi som jobber her liker nye opplevelser og utfordringer, og vi ser alle 

fram til å bli kjent med nye barn og å dele hverdagene med alle. 

Styrer i barnehagen 
Rita Myhre Johansen
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Åpningstider

Byborgen og Elvetårnet (Midtbyen) 
kl. 7. 15 – 16.30 mandag – fredag.  

Løkkan 
kl. 7. 30 – 16.30 mandag – fredag.   

Planleggingsdager og feriestengt

Etter vedtektene har barnehagen stengt julaften, nyttårsaften, 
Onsdag før skjærtorsdag og fem planleggingsdager. 
Planleggingsdager 2021:  
13. august og 14.-15. oktober. 
Planleggingsdager 2022: 
28. januar og 24. juni 
Feriestengt 2022:  
Uke: 28-29-30
 
Kontaktinformasjon Midtbyen barnehage. 

Administrasjon 
Telefon: 73 87 68 80, tast 4 for kontor  
E-post: mb@asylselskapet.no  

Postadresse:  
Elvegata1. b. 7012 Trondheim 

Leder: Rita Myhre Johansen rmj@asylselskapet.no  
Mobil 95449783.  
 
Avdelinger og hus:  

Byborgen. Elvegata 1 b.  
Telefon: 73 87 68 80, tast 1 for Byborgen 
Mobil:  468 64 770 
bb@asylselskapet.no  

Elvetårnet. Elvegata 1 b. 
Telefon: 73 87 68 80, tast 2 for Elvetårnet 
Mobil: 948 76 480
et@asylselskapet.no 
 
Løkkan. Batterigata 4.b 
Telefon: 73 87 68 80, tast 3 for Løkkan 
Mobil: 993 20 536 
l@asylselskapet.no

Elvegt.1b,
7012 Trondheim

Telefon: 73 87 68 80 
E-post: mb@asylselskapet.no

https://ta-midtbyen.no
https://asylselskapet.no/


