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Velkommen til
Lademoen barnehage
Barnehagen med lange tradisjoner og snøkanon
Vi er stolt av å være landets tredje eldste barnehage og vi har en lang,
viktig og god tradisjon å føre videre. Vi er en privat barnehage og eies av
Trondhjems Asylselskap ( se mere på www.asylselskapet.no /
www.ta-lademoen.no)
Trondhjems Asylselskap er en eier som ønsker å tilby kvalitet i sine
barnehager og det jobbes iherdig for å oppfylle alle krav som stilles.
Vi ønsker at dere som foreldre også engasjerer dere i utvikling av
barnehagen og det er mange muligheter for å delta i arbeidsutvalg og
samarbeidsutvalg ved vår barnehage.
Det er mye som skjer i barnehagesektoren for tiden. Innføring av
bemanning og pedagognorm har vært og er fremdeles viktige politiske
tema. Mye av dette dreier seg om utforinger med tilskudds ordninger og
store ulikheter i hvor mye hver enkelt kommune bruker på barnehager.
For mange er denne høsten det første møte med barnehagen. For oss
er det viktig å ta imot hele familien. Alle begynner i barnehagen, men
på ulike måter. Vi har god kompetanse og lang erfaring i å ta imot nye
familier, men jobber hele tiden med å utvikle vårt tilbud.
På grunn av restriksjoner vi er underlagt i smittevernveileder har vi ikke
kunne hatt vårt faste opplegg for besøk og tilvenning i år. Men vi håper
at det skal være lagt et lite grunnlag vi kan bygge videre på.
Trondhjems Asylselskap sine
barnehager bygger på et
kristent verdigrunnlag og vi
formidler innholdet i den
kristne kulturarv.
For oss betyr det at vi
markerer de kristne
høytidene, forteller tekster
med kristent innhold og
vi har et samarbeid med
Lademoen kirke til jul, påske
og pinse.
Barnehagen vår representer
i dag et mangfold av
kulturer og religioner og
det er viktig at alle kjenner
stor grad av tilhørighet
til vår barnehage. Som
rammeplanen sier;
barnehagen skal synliggjøre
variasjoner i verdier, religion
og livssyn.
Vi ser frem til et spennende,
artig og utviklende år for
barn, foreldre og personalet
ved Lademoen barnehage.
Gøril Linge Five

ÅRSHJUL 2019/21
Aktivitet

Beskrivelse

Førskoleklubb

Alle førskolebarna har eget opplegg
gjennom hele året. Egen plan
utarbeides for dette.

Lystenning i gården

Første mandag i advent for foreldre
og barn.

Nissefest

Små og store nisser har fest og
kanskje dukker kjellernissen opp.

Julebord

Vi lager ulike retter , dekker langbord
og har julebord for barn og ansatte.

Lucia og lysfrokost

Førskoleklubben går Lucia og vi har
frokost for foreldre

Karneval/ Vinterfestival

Vintertema og ulike aktiviteter inne
og ute

Påskefrokost

Vi markerer inngangen til påske med
frokost for barn og foreldre

Overgang fra

Småbarn går på jevnlige besøk til

småbarnsavdeling til

2.etg og blir kjent med avdelingen,

storbarnsavdeling.

rommene og de voksne. Dette starter
i mars /april.

17. mai feiring

Vi markerer dagen med aktiviter 16.mai

Utedager

Vi leier buss drar til Bymarka og
utforsker naturen

Sommerfest

Sommerfest for barn og foreldre

Grønt Flagg

Vi jobber med ulike tema innenfor miljø.

Pedagogiske satsningsområder
2019- 2021
Rammeplan for barnehager er det førende dokument for hva
det skal jobbes med i norske barnehager. Rammeplanen sier
at; årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonale og
dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.

Våre valg av satsningsområder bygger
på Kunnskapsdepartementet sin plan;
Kompetanse for fremtidens barnehage
2018-2022 og strategi plan for Trondhjems
Asylselskap.
Områder det skal jobbes med i neste
fireårsperiode er:

1. Språklig mangfold som berikelse for
hele barnegruppa
Mål:
*Alle barna skal utvikle sitt språk.
*Alle skal få en opplevelse av at det er
mange måter å utrykke seg på
*Tilby et fysisk miljø som stimulerer til
språklig utfordringer og opplevelser.

*Kommunikasjon og språk
*Et inkluderende miljø for
omsorg lek og læring
*Barnehagens verdigrunnlag

2. Vennskap og sosial kompetanse
Sosial kompetanse er en forutsetning for å
fungere godt sammen med andre
* I barnehagen skal alle barna kunne erfare
å være betydningsfulle for fellesskapet
* alle skal være i positivt samspill med barn
og voksne.
* barnehagen skal legge til rette for utvikle
vennskap og oppleve gledene med venner.
* personalet skal delta sammen med
barna i leken på ulike måter ut ifra barnas
lekekompetanse.

Personalet har valgt ut underpunkter til
disse områdene og vi vil i kommende år ha
fokus på;

3. Livsmestring og helse
Vi velger å bytte ut ordet livsmestring med
livsglede. Det gir en opplevelse av at dette
er positivt og en berikelse for barnet og
personalet.
Mål:
* Bli kjent med sin kropp, hvem er jeg.
* Barnehagen skal forebygge mobbing og
krenkelser
* Alle skal finne sin plass i fellesskapet og
kjenne på likeverd.
* Oppleve ulike fysiske aktiviteter og
fremme barnas 		
bevegelsesglede og motorisk utvikling
* Det skal gis mulighet for hvile og
avslapning i løpet av dagen
* Mat og matlaging skal være en viktig del
av dagen i barnehagen og gi et grunnlag for
å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Østersundsgt. 3
7067 Trondheim
Mob: 95 44 48 09 (styrer)
E-post: lademoen-bhg@asylselskapet.no
www.asylselskapet.no/lademoen
Åpningstider: Kl. 07.15 –16.30

Avdelinger og åpningstider
Lademoen barnehage har 4
avdelinger. To småbarnsavdelinger
og to storbarnsavdelinger.
Vi har åpent fra 07.15 – 16.30.
Oppholdstid
Barnehagen har 54 helplasser.
Planleggingsdager og feriestegning
Det er stengt følgende
planleggingsdager i 2019/20
16.08, 10.10, 11.10, 24.01, 19.06
2020/21
14.08, 08.10,09.10, 29.01, 18.06
Barnehagen har også stengt
julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag.
Det er feriestengt i uke 29 og 30.
Personalet
Ved Lademoen barnehage er det
ansatt førskolelærere, barne og
ungdomsarbeidere, assistenter og
spesial pedagoger. I tillegg har vi
studenter, praksis plasser og vikarer
som er innom barnehagen i løpet av
et år.
Barnehagen oppfyller pedagog
og bemanningsnorm i henhold til
gjeldende lover og forskrifter.
Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU
FAU består av to representanter fra
hver avdeling i barnehagen, valgt
av foreldrene på høstens første
foreldrerådsmøte. FAU arrangerer
i samarbeid med barnehagens
personale flere sosiale arrangement
som juletrefest og sommerfest
Fra FAU velges to representanter inn
i barnehagen Samarbeidsutvalg, SU.
Eier og styrerform
Lademoen barnehage er en privat
barnehage som eies og drives av
Trondhjems Asylselskap, som i 1837
startet Norges første barnehage,
og som i dag eier syv barnehager i

Trondheim. Trondhjems Asylselskaps
ledes av et styre og har daglig leder
for organisasjonen.
Trondhjems Asylselskaps barnehager
bygger på kristne tradisjoner og
kristent verdigrunnlag.
Dette kommer til uttrykk gjennom
daglig innhold og markering av
kristne høytider. Vårt arbeid skal
preges av de fire grunnverdier:
tilgivelse, respekt, ansvar og mot.
Barnehagens samarbeidsutvalg, SU
Samarbeidsutvalget er et
rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ for barnehagen
og består av to representanter
fra foreldre, to representanter
ansatte og to representanter
fra eier. Barnehagens styrer er
saksbehandler, men har ikke
stemmerett i samarbeidsutvalget.
Kontaktinfo
954 44 809 / 958 00 426
Avdelingene
Bikuben 959 62 110
Revehiet 959 60 270
Maurtua 959 48 445
Harestua 959 43 503
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