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Velkommen!
Velkommen til Byåsen kirkes barnehage og barnehageåret 2020-2021!
Barnets beste er grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid. Med
dette som utgangspunkt søker vi å ivareta barnets perspektiv og
medvirkning i hverdagen.
KORT OM BARNEHAGEN
Byåsen kirkes barnehage er en privat
barnehage som eies og drives av Trondhjems
Asylselskap (TA).
TA er en ideell stiftelse som eier og driver sju
barnehager i Trondheim.
Byåsen kirkes barnehage har fire avdelinger;
avdeling Soria Moria og Berget det blå, som
holder til i sokkelen på Byåsen kirke, og
avdeling Veslefrikk og Tommeliten, som har
hus i paviljongen ved Hallset skole. Høsten
2020 har vi en personalgruppe på 16 og 61
barn i alderen 1-5 år.
Soria Moria; 21 barn i alderen 4-5 år.
Pedagogisk leder er Kari Synnøve Schei.
Berget det blå; 21 barn i alderen 3-5 år.
Pedagogisk leder er Katja Bärwald.
Veslefrikk; 9 barn i alderen 1-3 år. Pedagogisk
leder er Kari Mildrid Janjua.
Tommeliten; 10 barn i alderen 1-3
år. Pedagogisk leder er Katrine Hoel
Mellembakken.
Byåsen kirkes barnehage oppfyller Stortingets
krav til pedagognorm og bemanningsnorm.
Personalet er en sammensatt gruppe med
ulik kompetanse og erfaring. Barnehagen
har både kvinnelige og mannlige ansatte, og
pedagogtettheten er høy.
Gjennom kultur og struktur for kollektiv
læring utvider personalgruppen sin
kompetanse, deler kunnskap og utvikler sin
pedagogiske praksis.
COVID-19 OG «GULT NIVÅ»
Ved planlegging av barnehageåret må vi ta
hensyn til koronasituasjonen, og forholde oss
til veileder fra
Folkehelseinstituttet og
Utdanningsdirektoratet. Det er
smittevernmyndighetene som avgjør
hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene
skal legges på ut fra smittesituasjonen.
Barnehagene er nå på gult nivå og dette
innebærer;
Ingen syke skal møte i barnehagen,
god hygiene og forsterket renhold og
kontaktreduserende tiltak.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG BARNESYN OG MEDVIRKNING
TA er en tradisjonsbærende og nytenkende
organisasjon som driver barnehager med
kristent verdigrunnlag. Dette kommer til
uttrykk gjennom daglig innhold, markering av
de kristne høytider og formidling av innholdet
i den kristne kulturarv. Vi skaper rom for
opplevelser og gir anledning til undring og
samtaler om grunnleggende spørsmål.
Barnehagene i Trondhjems Asylselskap har
felles verdier som skal prege arbeidet og styre
våre valg; Tilgivelse, respekt, ansvar og mot.
Verdibevisste voksne er avgjørende for den
gode hverdagen i barnehagen.
Vi ser på barn og voksne som likeverdige
parter i et fellesskap. Vi skal sammen skape
en meningsfull hverdag og en god barnehage
for barn, foreldre og ansatte. De voksne
må skape rom for barnas initiativ og vise
forståelse og respekt for barns innspill. «Møter
jeg et barn, møter jeg et menneske.» (Anne
Cath Vestly)
BARNEHAGENS ARBEID MED LEK,
OMSORG, DANNING OG LÆRING
Barnehagen arbeider ut fra et helhetssyn
på barnet der vi ser lek, omsorg,
hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng.
Lek, vennskap og fellesskap er viktige
elementer i barnas hverdag. Vi ønsker å vise
forståelse for barns lek og de prosessene
som foregår i den. Barns lek er komplisert;
Gjennom leken utvikler barna bevissthet om
ulike perspektiv og forståelse for seg selv og
andres opplevelser og følelser. Leken gir først
og fremst glede og utvikler vennskap, men
den er også svært viktig for barnets totale
utvikling. Lekelyst skapes gjennom spennende
lekerom, materialer som kan benyttes
til mye forskjellig og støttende voksne.
Læringsprosesser i barnehagen foregår i det
daglige samspillet med andre mennesker og
med miljøet.
Omsorg handler om å ta vare på og å bry
seg om andre. Vi organiserer barnegruppene
og personalet innenfor trygge rammer som
kan gi rom for omsorg. De voksnes rolle er å
gi oppmerksomhet og være sensitive overfor

enkeltbarnet og gruppen, og skape gode
omsorgsrelasjoner i bl.a. hverdagssituasjoner
og lek.
INNDELING I GRUPPER,
TILKNYTNING OG RELASJON
Byåsen kirkes barnehage har arbeidet med
aktiviteter i aldersinndelte grupper i mange
år. I forbindelse med inndeling i kohorter
våren 2020, ble denne måten å organisere
barna på gjennomført i større grad på alle
avdelingene. De ansatte har gjort positive
erfaringer med aldershomogene grupper,
og vi ønsker å videreutvikle denne måten
å arbeide på. Vi ønsker å gi enkeltbarnet
og barnegruppen en tilpasset hverdag
med allsidige og varierte opplevelser. En
gruppe dreier seg om relasjoner. Barna får
kjennskap til hverandre og det blir høyere
stabilitet i gruppesammensetningen,
og det kan forenkle og tydeliggjøre
samhandlingsmønsteret til barna. Hver
aldersgruppe får faste voksne som følger dem
på turer, i samlinger og i andre tilrettelagte
aktiviteter.
DE ELDSTE BARNA I
BARNEHAGEN ER I SOLGRUPPA
Barnehagen følger Trondheim kommune
sin plan for overgangen mellom barnehage
og skole. Barnehagen har 19 skolestartere
høsten 2021. Vi ønsker at barna skal gå over i
skolen med styrket selvfølelse, evne til å løse
problemer, kunne samarbeide med andre, et
funksjonelt språk og mange gode opplevelser.
Solgruppa møtes jevnlig, og har ulike
aktiviteter sammen. Egen plan for solgruppa
kommer i løpet av august. I vårhalvåret,
etter at barna har vært på innskrivning og
førskoledager, besøker vi de aktuelle skolene.
Barnehagelærerne har overføringssamtaler
med skolene der barnets utvikling og
eventuelle behov vektlegges.
TILVENNING AV NYE BARNFORELDRESAMARBEID
Barnehagen har gode planer for tilvenning
av nye barn og for overgang mellom små- og
storbarnsavdelingene. Høsten 2020 foregår
tilvenning i henhold til koronarestriksjoner;
«Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte
forholde seg til den kohorten barnet skal
tilhøre, og tilvenningen skjer primært i
barnets kohort. Foresatte kan være inne
sammen med barnet og kohorten som
barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en
meters avstand til ansatte, andre foresatte og
andres barn så langt det er mulig.»
Vi arbeider for at hvert enkelt barn skal ha

en kontaktperson som har større ansvar for
tilknytning og relasjon, og sikring av nærere
kontakt med foreldrene. Vi viderefører
arbeidet fra prosjektet «En god barnehage for
ettåringen,» og har spesiell fokus på barnets
behov og trygg tilknytning i tilvenningsfasen.
Barnehagen benytter
kommunikasjonsportalen My Kid, https://
mykid.no/. Her kan dere foreldre lese
månedsplan og annen informasjon som
sendes ut fra barnehagen.
SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER
Byåsen kirkes barnehage samarbeider med
barne- og familietjenesten gjennom fagteam.
Fagteam er et fast samarbeidsforum mellom
barnehagen og barne- og familietjenesten.
Fagteam møtes jevnlig og er et forum for å
drøfte barn og barnegrupper der det oppleves
utfordringer.
Barnehagen samarbeider med Høgskolen
Dronning Mauds Minne, og tar imot studenter
som utdanner seg til barnehagelærere.
Barnehagen samarbeider også med Byåsen
videregående skole, og tar imot elever som
skal ha praksis i forhold til omsorgsarbeid.
Gjennom samarbeidet med skolen, besøker
også barna Munkvoll sykehjem, og får erfaring
med å gjøre noe for andre. NAV er også en
samarbeidspartner, og dere vil derfor av og til
møte personer på ulike typer arbeidspraksis
i vår barnehage. Alt samarbeid foregår
selvsagt i henhold til gjeldende veiledning for
Covid-19.

Barnehagens fokusområder
Utgangspunktet for barnehagens
fokusområder er forankret i «Rammeplan
for barnehagens oppgaver og innhold»,
relasjonsteori, anerkjennende kommunikasjon
og helhetlig læringssyn.
LEK
I barnehagen er lek det aller viktigste! Gjennom
leken blir barna kompetente og robuste!
I følge Rammeplanen skal barnehagen ivareta
barnas behov for lek og bidra til at alle barn
kan oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek.
Mål; Barna skal oppleve lek med entusiasme
hver dag!
Leken skal ha større kreativitet, flere skal delta
og leken skal vare over tid.
DEN GODE RELASJONEN
I barnehagen vår skal alle barn føle seg trygge,
bli sett og få oppmerksomhet, og bli møtt
med omsorg og forståelse. For å bli trygg i
barnehagen, må barn ha en god relasjon til
de ansatte som arbeider der. Gode relasjoner
er viktig for lek og læring, og for samspillet
mellom barn og barn. Når barna opplever
gode relasjoner, skapes trygg tilknytning, som
bidrar til at barna tør å utforske. Samtidig er
trygge voksne tilstede for å ta imot barnet, gi
det et fang, nærhet, trøst eller bekreftelse, før
barnet på nytt er klar for utforskning og lek.
Mål; Barna skal møte varme, støttende og
omsorgsfulle voksne som er oppmerksomme
på barnas behov, som gir respons på deres
verbale og nonverbale signaler, og som
stimulerer barnas nysgjerrighet.
Barn og voksne skal kommunisere og
samhandle godt med andre i ulike
situasjoner.
ÅRETS RYTME, TRADISJON
OG KRISTNE GRUNNVERDIER
Året vårt er delt i rytmer, og arbeidet i
barnehagen gjenspeiler veksling i naturen
og i årstidene. Byåsen kirkes barnehage
drives i tråd med kristen tradisjon og kristent
verdigrunnlag. Dette kommer til uttrykk
gjennom daglig innhold og markering av
kristne høytider, og formidling av kristen
kulturarv gjennom undring og opplevelse.
Vi samarbeider med Byåsen menighet bl.a.
gjennom familiegudstjeneste, julevandring,
julegudstjeneste og påskevandring.
Mål: Barnehagen skal fremme kristent
menneske- og verdisyn.
Barna skal møte bibelfortellinger og sanger
med kristent innhold.
SANG OG MUSIKK;
Sang og musikk er forankret i barnehagens
rammeplan og har stor betydning for
utvikling av glede, fellesskap og språk. Nesten
hver fredag gjennom hele barnehageåret
møtes små og store i barnehagen til
sangsamling. Musikken har egenverdi for
barnet, den skaper samhold og vi har det
artig sammen. Det skapes magiske øyeblikk!
Alle barna er med og får delta på sin måte. Vi
har til og med vår egen barnehagesang.
Mål; Inspirere til musikkaktivitet, sangglede,
fellesskap og gode opplevelser.
Musikken skal være en viktig del av barnas
hverdag, gjennom egendeltagelse og
gjennom gode opplevelser i barnehagen.
Utvikle kommunikasjon og språk.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
OG GRØNT FLAGG;
Barna skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Dette arbeider vi med
på flere områder i barnehagen bl. a. gjennom
å vise omsorg, ta vare på leker og utstyr,
utnytte ressursene, m.m. Når vi er på turer
i skog og mark, har vi fokus på å ta vare på
naturen og forlate den slik den var da vi
kom. Hver vår deltar vi i rusken-aksjonen, og vi
sorterer søppel.
Barnehagene i TA arbeider med grønt
flagg som er en miljøsertifisering rettet mot
barnehager og skoler. Miljøtemaet vårt er; «Fra
jord til bord!»
Mål; Barna skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen.
Vi skal skape forståelse for hvor maten vi
spiser, kommer fra.
Skape undring rundt livssyklusen fra frø til
plante.

Årshjul 2020-21
Årshjulet utgjør barnehagens tradisjoner og faste aktiviteter som
vi tar med oss fra år til år.

August;

September;

Oktober;

November;
Desember;

Januar;
Februar;

Mars;

April;

Du og jeg – vi!
Oppstart nye barn på alle avdelinger
Tilknytning & relasjonsarbeid
Foreldresamtaler
Du og jeg – vi!
Relasjonsbygging & fellesskap
Foreldremøter
Jeg kan gjøre noen glad!
Fotografering
FN-dagen/solidaritetsprosjekt
Besøk av barna som sluttet sommeren -20
Jeg kan gjøre noen glad!
Foreldresamtaler FAU –arrangement
Alle hjerter gleder seg!
Julevandring
Julekrybbe
Luciafeiring
Grøtfest
Julegudstjeneste m/julespill
Mitt skattkammer!
Juletrefest m/julespill
Mitt skattkammer!
Markere samefolkets dag 06.02.20
Vinterfest/Solfest.
Foreldremøte
Påskemorgen, slukker sorgen!
Hundesledetur
Påskeforberedelser
Påskefrokost
Påskevandring
Påskemorgen, slukker sorgen!
Barnehagegudstjeneste i Nidarosdomen
Foreldresamtaler
Dugnad uteområdet

Mai;

Blomster små, gule, blå!
Besøksordning nye barn
Forberede 17. mai
Markere Kristi Himmelfartsdag og pinse

Juni;

Foreldresamtaler
Foreldremøte nye foreldre
Blomster små, gule, blå!

Juli;

Forestilling & sommerfest
Avslutning for førskolebarna
Sommer kommer! Sommer
Feriestengt uke 29&30

Selsbakklia 7
7027 Trondheim
Telefon; 99459875
E-post; byasen-krk-bhg@asylselskapet.no

Eie- og styreform
Byåsen kirkes barnehage er en privat
barnehage som eies og drives av
Trondhjems Asylselskap. TA startet
Norges første barnehage i 1837,
og organisasjonen eier nå sju
barnehager i Trondheim. Trondhjems
Asylselskap ledes av et styre.
Barnehagens samarbeidsutvalg
(SU) består av to representanter
for foreldrene (fra FAU), to
representanter for ansatte og to
representanter for eier.
Samarbeidsutvalget er et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende
organ for barnehagen.
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
FAU består av tre valgte
representanter fra hver avdeling
i barnehagen. FAU skal bidra til
å skape et godt barnehagemiljø,
og arrangerer i samarbeid med
personalet, juletrefest, sommerfest
m.m.
Åpningstider og feriestenging
Alle avdelingene er åpen fra kl. 07.15
til 16.45.
Julen 2020
I forbindelse med julehøytiden vil
barnehagen være stengt i perioden
torsdag 24.desember 2020 - til
og med fredag 1.januar 2021
(Nyttårsdag).
Påsken 2021
I forbindelse med påsken 2021 vil
barnehagen være stengt i perioden
mandag 29.mars - til og med
mandag 5.april 2021 (2.påskedag).
Sommeren 2021 vil Byåsen kirkes
barnehage være stengt uke 28 og 29,
12.-25. juli.

Årets planleggingsdager:
Fredag 14.august 2020, torsdag 8. og
fredag 9. oktober 2020, fredag 29.
januar 2021 og fredag 18. juni 2021.
Viser for øvrig til Trondheim
kommunes Skole- og
barnehagekalender 2020/2021.
Oppholdstid
Alle avdelingene har hele plasser.
Redusert plass innvilges unntaksvis.
Kontaktinformasjon
Telefon; 99459875
E-post; byasen-krk-bhg@
asylselskapet.no
Postadresse; Boks 3303, Hallet,
7024 Trondheim
Styrer; Vigdis Henningsgård, mobil
99459875, E-post; vh@asylselskapet.no
Hjemmeside; www.tabyasenkirkesbarnehage.no
Avdelingenes telefonnummer
Berget det blå: 974 74 010
Soria Moria: 99 468 984
Tommeliten: 98 127 145
Veslefrikk: 906 31 327
Besøksadresse
Byåsen kirke, Selsbakklia 7, og
paviljongen ved Hallset skole, Østre
Hallsetvangen 8
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