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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 (www.asylselskapet.no).
Bakklandet barnehage ble etablert i 1840, og ligger i Nedre Alle 11 på Singsaker. 
Barnehagen har fin og nær beliggenhet til festningen, høyskoleparken ved NTNU og 
Duedalen friområde, som er tre av barnehagens ukentlige turmål. 
Barnehagen har til sammen 70 barn fordelt på tre avdelinger. Leirfivelene og Marikåpene 
har barn i alderen 2-6 år og Prestekragene har barn i alderen 0-3 år. 

SMÅGRUPPER – HER SKAPES DET GODE FELLESSKAP 
Vår pedagogiske praksis er å legge til rette for, og videreutvikle, små og gode 
møteplasser for alle i Bakklandet barnehage. Over mange har vi delt barnegruppa 
inn i små grupper etter alder. Fra og med høsten 2022, vil vi dele barnegruppa også 
på tvers av alder. Ved å dele barnegruppa på tvers av alder gir vi de eldste barna en 
unik mulighet til å utvise omsorg for de yngste, og det å se opp til noen for de små 
er en del av sosialiseringsprosessen. 
Gruppenes innhold varierer alt fra leke/turgruppe, språk/spillgruppe til mat-gruppe. 
I små grupper vil den voksne være mer tilgjengelige og tilstedeværende for barna. 
Vi opplever en mer harmonisk barnegruppe, med økt konsentrasjon samt barn med 
en større nærhet til andre barn og voksne. 

LITEN OG NY
De første leveårene er svært viktige og små barn har et stort behov for trygghet og 
gode relasjoner både hjemme og i barnehagen. Det å begynne i barnehagen er 
en stor overgang for små barn, og de trenger at foreldre og ansatte i barnehagen 
samarbeider om å gjøre denne overgangen god og trygg. Vi har tro på en foreldreaktiv 
tilvenning, en tilvenningsmodell som er utviklet gjennom folkehelseprosjektet ”Liten 
og ny i barnehagen”. Før oppstart tilrettelegger vi for besøk i barnehagen og tar 
tilvenningen i barnas tempo. 

FØRSKOLEKLUBBEN – BEDRE SKOLESTART 
Førskoleklubben er et viktig og spennende 
innsalg i barnehagehverdagen for de eldste 
barna i barnehagen. Ukentlige samlinger 
med ulike tema som holder til i barnehagen, 
i marka og i nærmiljøet skal ligge til grunn 
for å gi barna et godt siste år med gode 
opplevelser på tvers av avdelingene. Samhold, 
læring, opplevelsen av å mestre og vennskap 
er sentralt i samlingene.
Vi har eget foreldremøte for førskoleklubben, 
for mer informasjon om tema og innhold.

Velkommen til oss!

Styrer i Bakklandet barnehage 
Line Merethe Karlsen.



MAT OG MÅLTID I BARNEHAGEN – EN VIKTIG PEDAGOGISK ARENA
Rammeplanen for barnehager løfter frem mat og måltid og vektlegger blant 
annet måltidsglede, matkultur og fellesskapsfølelse. For oss er måltidene en viktig 
læringsarena og betyr mer enn bare hvilken mat barna får servert. og rundt bordet 
snakkes det om mat, kosthold og helse i en naturlig sammenheng
Bakklandet har kokk og fra høsten 2022 starter vi med mat-grupper. I mat-
gruppene blander vi barna på tvers av alder og gir barna erfaring med å tilberede 
ulike ernæringsrike matretter, bake, delta i borddekking og opprydding. De får også 
kjennskap til ulike mattradisjoner knyttet til land, kultur, religion og livssyn som 
fremmer både læring og mestring. 

GRØNT FLAGG – BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
Bakklandet barnehagen er sertifisert som Grønt Flagg-barnehage og hvert år re-
sertifisere oss med et nytt prosjekt. Gjennom flere år har Bakklandet jobbet med 
tema «fra bord til jord og fra jord til bord i Barnas hage». Barnas hage er i stadig 
utvikling, og barna har stor glede av å så frø, dyrke 
grønnsaker, sette poteter og høste inn fra egen 
hage. Mat vi dyrker er gulrøtter, salat, reddiker, 
sukkererter, mynte, poteter, tomater og paprika. 
Vi har også et lite epletre, solbær og stikkelsbær 
busk. Høsten 2022 skal vi nyttiggjøre oss det vi 
dyrker, slik at urter og grønnsaker blir faste råvarer/
innslag i mat-gruppene i høstsemesteret. Mat og 
råvarer etter årstiden blir sentral i matlagingen.

ET GODT SPRÅKMILJØ  
Et godt språkmiljø handler om å legge til rette for 
at alle barn får varierte og positive erfaringer med 
å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, 
som redskap for egne tanker, og for å uttrykke 
egne meninger og følelser.
Hverdagssamtalen og å ”tegne det vi gjør” har 
vært en naturlig del i barnehagens innhold siden 
vi deltok i språk-prosjektet Barn og barnelitteratur 
i 2015/16. 
Aktive og lyttende voksne som får alle barn inn i samtaler uansett alder og språklige 
forutsetninger er for oss den «Den gode samtalen». Den gode samtalen preges av 
færre spørsmål slik at de som deltar kan undre seg sammen over et felles tema eller 
en felles opplevelse. Metoden «å tegne det vi gjør» som vi har utviklet i felleskap her i 
barnehagen, bruker vi i samlingsstunder og i andre sammenhenger hvor vi ser at det 
er hensiktsmessig for å formidle og konkretisere kunnskap. Det er også en metode 
som fører til at barna trekkes inn i og blir naturlig medvirkende og forberedt på 
aktiviteter som kommer.

Barnehagens satsningsområder 
2022 - 2024



Høsten 2022 starter vi å jobbe mer 
målrettet med språk i samtlige tema 
i løpet av barnehageåret. Vi danner 
språkgrupper, både etter alder og blandet 
alder. I språkgruppene jobber vi blant 
annet med fortellinger, faktaopplysninger, 
bokprosjekter, spill, rim/regler og sang. I 
tillegg vil språkstimulerende aktiviteter 
være sentralt i vårt språkarbeid og 
inneholde aktiviteter som lytteøvelser, 
spill, lek med stavelser, rim og regler. 
Visualisering av innholdet ved hjelp av 
konkreter, tegning, tegn, symboler og 
bilder gjør formidlingen mer spennende, 
og sikrer utviklingen av nye begreper. 
Dette skal være et supplement og en god 
støtte til barnas språkutvikling. 

Regional barnehagebasert 
kompetanseutvikling (REKOM)
Siden august 2021 har vi igjennom REKOM, regional kompetanseutvikling i barnehagen 
jobbet med pedagogisk dokumentasjon og vurdering som arbeidsmetode.  
Målet vårt er å videreutvikle vår pedag-ogiske praksis, og spesielt barns mulighet til 
medvirkning i barnehagen. Sammen med våre samarbeidspartnere fra Dronning 
Mauds Minne Høgskole skal vi fortsette arbeidet med gjensidig utviklende samarbeid 
som øker kvaliteten i vår barnehage.  

PRAKSISBARNEHAGE 
Bakklandet barnehage ble høsten 2022 praksisbarnehage for DMMH og tar imot 
studenter derfra. I tillegg tar vi imot ungdomsskoleelever og studenter fra radiograf- 
og fysioterapeututdanning.



Årsrytmen i Bakklandet Barnehage

     MÅNED AKTIVITETER / TRADISJONER FORELDRESAMARBEID

AUGUST /
SEPTEMBER

• Bli kjent med barnehagen 
og hverandre i nye grupper.

• Hagevandring, vi høster 
inn grønnsaker og urter fra 
Barnas hage.

• Førskoleklubben inviterer 
6-åringene (tidligere 
førskolebarn) på besøk.

• Planleggingsdag  
19. august 2022 og  
18. august 2023.

• Foreldremøte med valg av 
foreldrerepresentanter til 
FAU og SU.

• FAU-møte. 
• SU-møte.

OKTOBER /
NOVEMBER

• Internasjonale uker, 
i tradisjonens tro 
deltar vi i Forut sin 
solidaritetskampanje.

• Planleggingsdager  
13 og 14. oktober 2022 og  
12 og 13. oktober 2023.

• Middag til inntekt til 
Forut. Barna inviterer en 
middagsgjest hver.

DESEMBER • Advents og juleforberedelser.
• Julegudstjeneste i  

Bakke kirke.
• Nissefest.

• Luciamarkering utendørs, for 
hele barnehagen. Vi serverer 
gløgg, barnas egenbakte 
lussekatter og pepperkaker.

• Adventsfest i regi av FAU. 
• Vi holder stengt  

24. desember og  
31. desember, 2022/23.

JANUAR /
FEBRUAR

• Bli kjent med de ulike 
nasjonalitetene vi har i 
barnehagen gjennom kultur, 
mat og dyrelivet.

• Markering av samenes 
nasjonaldag.

• Vi avslutter tema med 
fastelavn og karneval.

• Vi henger opp og følger 
småfuglene med web-
kamera i fuglekassen ute.

• Planleggingsdag  
27. januar 2023 og  
26. januar 2024.

MARS /
APRIL

• Påskeaktiviteter.
• TA-barnehagene arrangerer 

«Vårens vakreste eventyr», 
barnegudstjeneste i 
Nidarosdomen.

• Vi planter og sår til eget 
bruk.

• Velkommen til påskefrokost.
• Påskeferie, vi holder stengt 

fra og med onsdag i stille 
uke.

• Vårens vakreste eventyr i 
Nidarosdomen, foreldre er 
velkomne til å delta.

MAI /
JUNI

• Rusken-aksjon - 
vi rydder i nærmiljøet.

• 17. mai feiring.
• Avslutning for 

førskoleklubben.
• Sommerfest.

• Foreldre, barn og personalet 
samles til dugnad.

• Foreldre og besteforeldre er 
velkommen til å gå i 17.mai. 
tog.

• Planleggingsdag 23. juni. 
2023 og 21. juni. 2024.

• Sommerfest med foreldre, 
barn og ansatte.

JULI • Sommerstengt 3 uker. • Uke 28, 29 og 30 (2023).
• Uke 28, 29 og 30 (2024).



Samarbeid hjem og 
barnehage

Barnehagens telefonnummer: 
73 87 62 20 / 92 65 5420 

Leirfivlene: 40 40 68 59
Marikåpene: 40 40 68 60
Prestekragene: 40 40 68 65 
E-post:
bakklandet-bhg@asylselskapet.no

Styrer: Line Karlsen  
Mobil: 92 65 5420
E-post: lmk@asylselskapet.no

www.ta-bakklandet.no
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MyKid

MyKid Kommunikasjon forenkler kommunikasjonen mellom barnehagen 
og hjemmet. Foreldre oppdateres gjennom fellesmeldinger, bilder og 
direktemeldinger. Portalen er kun for foreldre/foresatte. App på mobil 
og innlogging på nettside. Der finnes oversikt over personalet.

Bakklandet har også egen facebook side. 

ICDP

Bakklandet har to ICDP veiledere. ICDP er et tilbud til foreldre som 
ønsker å styrke sin omsorgskompetanse, sammen med andre foreldre. 
Kurs settes opp etter behov. 

Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU

FAU bør være minimum to representanter fra hver avdeling i barnehagen 
valgt av foreldrene på høstens første foreldrerådsmøte. 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 fra FAU), to representanter fra ansatte og to representanter fra 
eier. Barnehagens styrer er saksbehandler, men har ikke stemmerett i 
Samarbeidsutvalget.

http://www.ta-domkirkenogbarnashus.no



