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Årsplanen vår gjelder for to barnehageår, 2022 – 2024, og bygger på den 
generelle årsplanen for våre 10 barnehager i Trondhjems Asylselskap. Denne 
kan leses på våre nettsider sammen med mer informasjon om hvordan vi 
jobber med blant annet lek, språk, sosiale ferdigheter, fysisk miljø, matglede 
og grønt flagg.
www.ta-domkirkenogbarnashus.no

Siden januar 2021 har vi igjennom REKOM, regional ordning for 
kompetanseutvikling i barnehagen, jobbet med pedagogisk dokumentasjon 
og vurdering som arbeidsmetode. Målet vårt er å videreutvikle vår 
pedagogiske praksis, og spesielt barns muligheter til medvirkning i 
barnehagen. Sammen med vår samarbeidspartner fra Dronning Mauds 
Minne Høgskole skal vi fortsette arbeidet med et gjensidig utviklende 
samarbeid som øker kvaliteten i våre barnehager.

Barns medvirkning, hva innebærer det? 
Vi legger til rette for at barna har mulighet til å påvirke valgene som gjøres 
igjennom hverdagen, men også i planleggingsarbeidet med tema og innhold 
gjennom årstidene. Vi er «her og nå» med barna, og er det spennende å 
utforske noe annet enn det som er planlagt, så våger vi oss utpå og ser hva 
som skjer. 

Domkirken & 
Barnas Hus barnehage

Gjennom medvirkning får barna erfaringer med å delta i demokratiske 
prosesser, noe som innebærer å være en del av et fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og å delta. Voksenrollen inn i dette handler 
om å kunne ta barns perspektiv, og om å være nær både foran, ved siden av 
og bak barnet under utforsking og i lek. At barn får oppleve å medvirke i et 
fellesskap tenker vi er et godt utgangspunkt for trivsel, utvikling og lek. Barnas 
initiativ og interesser tar vi på alvor.



August - September 
Oktober - November

Barns medvirkning
Igjennom observasjon, samtaler 
og deltagelse i lek legger vi 
til rette for og oppmuntrer 
til at barna kan få gitt både 
kroppslig og verbalt utrykk for 
sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet.

Trivselssamtaler med barna

August: 
Foreldremøte

Planleggingsdag
Oppstartsamtaler nye barn

September:
Ta med litt varmere tøy 

fra nå og utover.

Oktober: 
Solsikkefest

Planleggingsdager

November:
Foreldresamtaler

Ny i barnehagen
Et nytt kapittel i livet – starten 
på en lang dannelsesreise. 
Trygghetssirkelen.

Vennskap
Vi tar vare på hverandre.
Hvordan være en god venn? 
Hvordan får man en venn? 
Og hvordan holde på en 
venn?

Høst
Barna deltar i prosessen 
med å høste inn grønnsaker, 
bær og frukt. Hvordan har 
det som vi sådde i vår blitt 
og hva smaker det? Hva kan 
vi lage? Matglede.

Høsttegn - hva skjer rundt 
oss på høsten?



Barns medvirkning
Barna skal oppleve at deres 
mening betyr noe og blir tatt 
på alvor – selv om det ikke 
nødvendigvis betyr at de kan 
bestemme alt.

Trivselssamtaler med barna.

Desember
Januar - Februar

Desember:
Lucia 

Nissefest
Julevandring i 
Nidarosdomen

Januar:
Planleggingsdag

Ta med ulltøy/varme klær 
til aktivitet ute.

Ta gjerne med SKI 
i barnehagen. 

Skistavene kan få være 
igjen hjemme. 

Vinter
Vi ser nærmere på lys og 
mørke, snø, vann og is. Hva 
kan vi gjøre?

Julehøytiden

Eventyr og fortelling



Mars – April
Mai - Juni

Mars/april:
Karneval

Påskefrokost
Vårens vakreste eventyr i 

Nidarosdomen

Ta med skiftetøy og solkrem.

Mai:
17. mai markering med barna

Overgangssamtaler med 
foreldre, interne overganger og 

overgang til skole
Dugnad

Ta med litt lettere tøy.

Juni:
Sommerfest

Planleggingsdag

Vår og sommer
Vårtegn - det våkner 
til liv rundt oss. 
Uteliv.

Påske, hva er det?

Hva skal vi så av 
grønnsaker og blomster 
denne våren?

Barns medvirkning 
- i sin egen 
opplevelsesverden
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Åpningstiden er 07.15 – 16.30

2022
Planleggingsdager: 19/8, 13/10 og 14/10

2023
Sommerstengt: 27, 28, 29
Planleggingsdager: 27/1 og 23/6

2024
Sommerstengt: 28, 29, 30
Planleggingsdager: 26/1 og 21/6

Avdelinger og kontaktinformasjon

Domkirken

 Solsikken: 
 91621407

 Regnbuen: 
 41451920

Barnas hus

 Brum: 
 91332759

 Hurre: 
 91782515

Styrer: Lillian Reberg
Mobil: 91755060
Mail: lr@asylselskapet.no
Mail: domkirken-bhg@asylselskapet.no
         https://www.facebook.com/
         DomkirkenBarnashus/

Oppholdstid
Barnehagene har hele plasser. 
Unntaksvis innvilges reduserte plasser.

Personalet
Oversikt over personalet finnes på 
www.mykid.no (krever innlogging).
Barnehagene har flere ICDP 
veiledere. ICDP er et tilbud til 
foreldre som ønsker å styrke sin 
omsorgskompetanse sammen med 
andre. Kurs settes opp etter behov 
enten på høsten eller våren.

Trondhjems Asylselskaps barnehager 
bygger på kristne tradisjoner og 
kristent verdigrunnlag.
Dette kommer blant annet til uttrykk 
gjennom pedagogiske opplegg i 
forbindelse med kristne høytider. 
Arbeidet i barnehagene skal preges av 
de firegrunnverdier; tilgivelse, respekt, 
ansvar og mot. 

Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU
FAU består av to representanter fra 
hver avdeling i barnehagen valgt 
av foreldrene på høstens første 
foreldrerådsmøte. Fra FAU velges to 
representanter inn i barnehagens 
Samarbeidsutvalg, SU. FAU arrangerer 
i samarbeid med personalet ulike 
sosiale arrangement.

Barnehagens samarbeidsutvalg, SU
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende 
organ for barnehagen og består 
av to representanter fra foreldrene, 
to representanter fra ansatte og to 
representanter fra eier. Barnehagens 
styrer er saksbehandler, men har ikke 
stemmerett i samarbeidsutvalget.

Domkirken barnehage
Strindvegen 18, 7051, Trondheim 

Barnas Hus barnehage 
Guttormsgate 4, 7030, Trondheim

E-post: lr@asylselskapet.no
Tlf: 469 58 294

www.ta-domkirkenogbarnashus.no


