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Kjæreleser!
150år rommermye historie,mangehendelserog

storeforandringer
somnødvendigvis
må fremstå
i en megetavkortetform i et jubileumsblad
av
detteformat.
Redaksjonskomiteen
håperat innholdet
allikevel er tilstrekkelig
til å "fornemme"Midtbyen barnehage`s
historiefra starten
og frem
til i dag.

På vegne av
redaksjonskomiteen
og foreldreforeningen
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Etevmfjr
fra
virkelgheterv
Det var en gang

en konge som het Carl Johan og en dronning

som het Desideria.
Den
I

gang

Hun var en

satte derfor igang en pengeinnsamling
led vondt.
Nyheten om pengeinnsamlingen

'_

varmhjertet

kvinne.

var det mye fattigdom og nød rundt omkring. Og hun
for å hjelpe dem som
'

gikk over land og strand og

nådde også Trondhjem.Noen fra det gode borgerskapmente
det var stort behov for hjelp også her, og de startet foreningen "De nødlidendes Venner", som senere fikk navnet

Trondhjem Asylselskap.

Ti år etter foreningensstiftelseåpnet den en barnehave.
Og det ble den første barnehaven i Norgei Det ble begynnelsen

på et eventyr som aldri vil ta slutt...
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Jubileumshilsener
MIDTBYEN BARNEHAGE — ET SKKORNM

Ti tusenbarnehageplasser
at

r

opprettet.

seg stadig.

utvider

Og åkeren

til.

blitt

Med håp ser vi framover.

i barnehagen.
på dem som arbeider
hvert år.
10 O00 barnehageplasser
politikere!

igang,

Sett

vi

tenker

Med takknemlighet

på begynnelsen.

vi tilbake

tenker

eier.

barnehages

av å være Midtbyen
er stolt
Asylselskap
Trondhjem
VI GRATULERERHJERTELIG MED DAGEN 1
Med glede

av varmer dette

inn i vårt samfunn
åker av barnehager

lagt
såkorn
lite
og menn. En hel

er som et
barnehage
kvinner
og framsynte

Midtbyen
hjertede

såkorn

ble

av,

først

fra

som den het

asyl,

Byens

150 år etter

politikerne

Det lover

årl

hvert
eller

barnehage,

Midtbyen

Hilsen

Kul/LC.

g.‘

Kristen

K rre

Bremer

På vegne av Barnehagekontoret
foreldre,
å kunne ønske barn,
jubileet
lykke med 150-års

Midtbyen
er
at

denne

har

barnehagen

Feiringen

av 150-års

jubileet
mot

oppmerksomheten

nåtid

i fortid,

alle

sin-

og

fast

slå

trygt

betydning,

spesiell

en helt

vi

for

svært

avgjørende

i Trondheim

gir

i år

oss

for

barnehagen.

en anledning

og BARNEHAGENES betydning

BARNAS situasjon

til

virksomheten

tilpasse

å kunne

vist

må ha vært

til
både

og fremtid.

denne
benytte
og utfordringene

Vi ønsker

har

Dette

og behov.

forhold

La oss
hetene

og har

Asylselskap,

Trondhjems

skiftende
rette

hatt

kan

årene,

disse

til

tilknytning

i vår by.

mange mennesker
Eierne,

alle

gjennom

barnehagen

i

sin

meg
til

av. Når vi tenk-

respekt

det står
hatt

som har

og voksne

mange barn

gang

daglige

i

kommune er det en glede for
i Trondheim
barnehage
ved Midtbyen
og eiere
ansatte
november 1987.

har oppnådd en alder

barnehage

på hvor

/M4111/;

Wèíófl

at

av de tradisjonene,mulig-

til å vise litt
anledningen
for.
står
barnehagene

langt

flere

av byens

barn

kan få en barnehageplass

-og vi får
den barna har ved Midtbyen barnehage,
kan nærme oss målet også her i Trondheim.
LYKKE TIL MED JUBILEET.

Vennlig

hilse

Kl,

S' ne Eli Ottesen
B rnehagesjef

i

som

håpe vi i de kommende år

å

Uansetthva politikere
og myndigheter
sier- realiteten
idager at det å ha
barnehageplassfor sine håpefulle,er ingen selvfølge.
Vi foreldrei Midtbyenbarnehagehar en god barnehagefor våre håpefulle.

Vi har trygghetfor at når vårehverdags-og
jobbsproblemer
slukeross,ervi
sikre på at barnehagenog dens stab gir våre barn den stimulansde trenger.

Vår barnehagebidrartil positivutviklingfor barnaog dermedogsåfor oss
selv.

Vi vilgjernelærevårebarnå ta hensyntilhverandre
og andremennesker.
Kanskjemå de lærestørregradav toleranseog forståelse
overformeningsforskjeller
og fysiskeulikheterenn hva vi som foreldrehar lært.
Det er grunnleggende
lærdomog forutsetninger
for vår egenog deresfremtid.
Vi tror det er viktig å skape et samfunnmed likeverdighet,og denne visdom

i~

kan kanskjeikkeså letterfaresi små kjernefamilíer.
Barnahar med impulsertilbakefra barnehagen.
De forklarer
ut fra sinefor-

1.

utsetningerkomplisertesammenhenger,og fortellertrangen
etter endt dag
sier mer enn programerklæringer,
noe om verdien i opplevelsene.

"

Midtbyenbarnehageer ikkeen "oppbevaringsanstalt",
men har et tilbudhver
dag i samsvarmed hverdagensdramatikkog rutinerhele året. Det er et sam-

l

funn stimulertav betjeningmed bådeerfaringog ungdommelig
oppfinnsomhet.

Bådebarnog betjening
har,somdetmå være,sinerettigheter
og plikter.
I tillegger vår barnehageen barnehagemed særpreg.Ingentinger overdådig,
men den rommerbådei kultur- og fysiski bygningog tun,en historie som

ogsåvi foreldre
er stolteav å få væreen delav.
Vårsentrale,
mendogidylliske
barnehage,
harforossforeldre
gjennom
foreldremøterog dugnaderfungert som et bindeleddog en møteplass.
LYKKE TIL MED DAGEN,ÅRETOG

NYE 150 ÅR.

Med hilsenfra foreldrene
ved Midtbyenbarnehage
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Fra asyl til barnehage
v/Johan C. Jensen
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Selv om Norge fikk sin selvstendighet
i 1814,fikk den nye norske staten
ingen god start.
Krigen 1807-1814 hadde svekket landet.
og i
tillegg
kom
det

en verdensomspennende

økonomisk

krise

som også

rammet

Norge.

Særlig 1820-årene ble en tung tid.
Slik var det i
Stiftstaden
Trondhjem
som ellers
i landet.
De store velynderes
- d.v.s.
legatstifternes
og donatorenes
tid
var over.
Fra 1812 ble det for første
gang utskrevet
en fattigskatt
som skulle
bøte
på noe av den verste armoden.

I den situasjon
var det at byens kommandant, general
grosserer
Frederik
Bing,tok
initiativet
til
å starte
le

bli

Trondhjems

Asylselskap.

for medlemskap i selskapet

Detteskjedde

medlemmer.
var

dronning

Desiderias

Paul Hansen Birch og
det som senere skul-

I byens to klubber
la de ut tegningslister
"De Nødlidendes Venner",
som raskt
fikk

150

1827,og

som

i

stiftelsesdagen

var 8. november

fødselsesdag.

A

Målet var klart.
I en tid da den utstrakte
hånd fra velgjørerne
forsvant
og det offentlige
viste
så godt som ikke noe initiativ,
skulle
foreningen
drive med det man i dag vil kalle
regulær fattigunderstøttelse.
Men allerede
etter
få år skjedde det en forandring.
Velgjørenheten
dreide
raskt mot barna - mot det å skaffe
fattige
barn klær og sko.Slik
kunne en
også bedre deres skolegang,
etter
som mange fattigunger
ble holdt
hjemme
fordi
de ikke hadde klær og sko å gå i.

Som en konsekvens av den veien "De Nødlidendes Venner" hadde slått
ble

det i

1837 besluttet

å etablere

"et

Asyl

eller

Pleieskole

inn på,

for

smaae

Børn i Kong Carl Johans Stiftelse".
Slik fikk Norge sin første småbarnsinstitusjon
eller "asyl" som betyr fristed.
Det var den direkte forløperen til Midtbyen barnehage,og den lå på hjørnet av Dronningens gate og - nettopp - Asylveita.
Det fikk
det som var Carl Johans Arbeidsstiftelse
og tok i første
barn. Asylet ble offisielt
åpnet samme dag som foreningen

årsjubileum,
altså
Allerede året etter
behovet

var

fritt
lokale
i
omgang mot 20
feiret
sitt
10-

8.november 1837.
hadde Byens Asyl som det
Det sosiale
hjelpearbeidet

stort.

het,
70 barn innskrevet,
for
fortsatte,
men asylenelbíe

snart den sentrale
oppgave. Bare få år senere opprettet
foreningen
barneasyler
også i forstedene
Ihlenog Baklandet,
og mot slutten
av århundret
også ett på Lademoen, den hurtigst
voksende bydelen i Trondhjem takket være industrialiseringen
øst for Nidelva.
Tanken bak opprettelsen
av barneasylene
var både sosial
og praktisk.
De skulle
bøte på nøden blandt de fattige,
og var slik
sett et produkt av
det veldedighetsarbeíd
som ble utført
av de kondisjonerte.
Men det
var
også en nyttetanke
bak - ved å frigjøre
foreldrene,
hvilket
i praksis
vil
si mødrene som arbeidskraft
i den voksende industrien,
ville
det være gun-

stig

både bedriftsøkonomisk

industriherren,
i

1

de frigjort

men også

seg fra

og familieøkonomisk.

almuen

var

mye fravær

, dels

var dårlig,
fordi

måtte få utdannelse,

dels fordi

og endelig

allerede

- slik

vi

sine

Største

inntekter

i

gevinsten

et

samfunn

lå hos
som

had-

naturalhusholdningen.

Almueskolen (fattigskolen)
Det

økte

og skolegangen uregelmessig.

foreldrene

hadde

de heller

trengtes

har hørt

- fordi

liten

sans

for

for å skaffe

de ikke

at

barna

inntekter,

hadde klær og sko.

Det hendte
skolegang
ble forsømt
i årevis.
Barneasylene
følte
ansvar
for
å gi småbarna et visst
utdannelsesgrunnlag
før skolepliktig
alder.
Man merker
seg derfor
i Byens Asyls
første
år en kanskje
noe overraskende
vekt på boklig
undervisning.
Dette
ble noe redusert
etter
hvert.
Men ellers
var det ryddet
god plass
for lek,
sangundervisning,håndarbeid
og fysisk utfoldelse.

Men førstog fremstgjaldtdet å skaffede yngsteet fristed,"et stedå
være",villedet trolighett i dag,en rimeliggradav tilsyn, klær og
mat hvisde mangletdet.Men ellersbygdesystemetpå at barnaskulleha
med og spisesin mat hverdag i asylet,ellerde kunnegå hjem til middag mellomkl.12°°og 1400. Når de ikkehaddenoenmat,hendtedet at de
måtteforsynes.Da fikkde som oftestsuppe.Asyletvar åpentfra 80° om
morgenen til 1800 om kvelden,og'asyletkunne ikke stenge før siste barn

varblitthentet,
selvom dethaddegåttovertiden.Så detble lange
dagerpå "asylmoderen"
og hennessomoftestto assistenter.
Slikvardet
ogsåi ByensAsyl.
I januar1842 bleTrondhjemrammetav en storbybrann,og bl.a.bygningene der Byens Asyl holdt til, brant ned. Noen av barna flyttet til Ihlen
Asyl som var blitt opprettetto år før,- også fordi mange av de brannrammede flyttetdit.
Byens Asyl holdt den første tiden til i forskjellige provisorier, men
fikk snart mer rommeligelokaler.I 1878 flyttetByens Asyl til et stort
nybygg på Kalvskinneti Sverres gate 16, det det skulle få tilholdlike

opptilvårtid.
I 1858 ble foreningens
navnendrettil Trondhjems
Asylselskap,
en naturlig konsekvens
av den utviklingsom haddeskjedd.
Fire år senereble biskopAndreasGrimelundvalgttil formanni selskapet, og dermedvar det etablerten fasttradisjonsom har holdtseg til
våre dager,nemligat biskopeni Trondhjemstift,senereNidaros bispedømme,var formanni selskapets
direksjon,
og med stiftprosten
som nestformann.
Om de førsteasylmødrene
ved ByensAsylvet vi ikkeså mye,bortsett
fra

at de haddeen lønnpå 40 spd.i året,plussfritthusog ved.Deto årene fremtil 1839haddeasylettre asylmødre:
MadameBerg, madameSommer og madameSandberg.
Det var med pionerenblandtasylmødrene
- madameSahling,at
det kom stabilitet inn i denne funksjonen.Hun var asylmoderi 20 år, fra 1839 til
1859,

og deltokogsåflittigi undervisningen.

Og nå varstabiliteten
kommetforå bli.
MadameMøllerhaddeogsåen langfunksjonstid,
fra 1859 til 1877. Men de

blebeggegrundig
slåttav frk.Schultsom"regjerte"
vedByensAsylfra
1877 til 1924, altsåi 46 år. FrøkenHermineBrehmersom haddevært"assistentinde"
i mangeår, overtokderetter.Da hun tok avskjedi 1938,hadde hun værtansattved ByensAsyli 55 år. Hun var da 72 år gamme1,ognå
var ogsåasyltidenslutt.Nye tankerhaddenåddfrem,og asyletbleMidtbyenbarnehageunderLilliBratt`smer moderneledelse.Hun
sluttetetter
18 år, og den nåværendebestyrerKarenLidalovertoki 1960.

KarenLidalhar"sittet
vedroret"i
27 år,og føyerseginni bildetav
en meget stabil ledelse.
Det økonomiskegrunnlagetfor å drive Byens Asyl, senere Midtbyenbarnehage, har variertsvært. I 1910 var den økonomiske situasjonen særlig
vanskeligfor Byens og LademoenAsyler.Kommunenytet tilskuddtil drift-

en for førstegangi 1912, og tilskuddene
økteog ble etter hvert helt
livsnødvendige
for driften.Men da krisetidene
meldteseg utoveri 20årene, ble også det kommunalebidragetetter hvert redusert.
Da bevilgningenfor 1924/25 ble besluttethalvertfra året før, ble det

vedtatten kriseplan:
Lademoenog IlenAsylerskulle forsøkes holdt i
gang,mensByensog Bakklandet
inntilvidereskullenedlegges.
Men planen ble heldigvisaldri satt ut i livet.

i

uet som var av penger ble fordelt likt på de fire asyler av hensyn til

1
i

barnog personale.Det
ble "skåretinn til beinet",Byensasyløkte
sittpantelånpå eiendommen
fra 8.000.-til 12.000.-kr.,og kom seg
gjennomkrisen.
både

Detvarsnakkom år i direkte
armod,og bådeasylene
i segselv,innventar og møblering,var
heltnedslittda aksjonenfor en mer modernebarnehagedriftble satt i gang på slutten av 30-tallet.
Selv om de gamle asylene hadde fulgt med tiden, står det ikke til å nek-

te for at de ennårundt1930var sterktpregetav tradisjonene
fra 1800tallet,bådenår det gjaldtutstyrog måtenå arbeidepå.
_
Men samtidiger det også klart at i Trondheimvar det det gamle, ærverd-

ige Asylselskapetsom førtede gamlebarneasylene
inn i den nyere tid,
og gjordedem om til barnehager.
Krigsåreneforløp,uten stordramatikk- ogsåforMidtbyenbarnehage.
Men som barnehagerflest,måtteman finne seg i å dele lokale med skole-

ne.Mangevar blittbeslaglagt
av tyskerne."Men",-skriver SverreSlet-

vold,isitt150-årsskrift
forTrondhjems
Asylselskap"påen måte var
barnehagene
igjenblittasyleri ordetsegentligeog bestemening.
De var et trygttilfluktsted
i en farligverden,og med små midler til

virksomheten
og i trangelokaler,
gikklivetsinvantegang".
Etterkrigstiden
har gåtttil å gjøreogsåMidtbyenbarnehagetil et stadig bedrestedå være.Staten
kom med sineførstebevilgninger
til driften i 1950, samme året som man bøyde seg for det økende kravet om en månedsavgift,enegenandelfra foreldrenesside for å holde barnet i barne—

hagen.Detstartet
småttog pentmedmed 15kroneri 1950.Ennåfemten
år senerevar den ikkehøyereenn 45 kroner,men
så kom priseksplosjonen.
I 1938 hadde Midtbyenbarnehagetre avdelinger,med en barnepleierske

tilå ta segav de allerminste.En
avdeling
varforde på treår,enfor
de som var fra 4 til 5, og en for de fra 5 til 7 år.

I 1950 ble minsteavdelingen
nedlagtpå grunnav plassmangel.
Da ble det

to avdelinger
med25 barnpå hver.
Nå i jubileumsåret
er detto avdelinger
med16 barnpå avdelingenfor
de største,og 18 på den for de minste.
Trondheimvokste,og det gjorde også biltrafikken.Slik kom Midtbyen i
en klemme

der den lå, eller

som det het i et skriv til kommunen

fra bar-

nehagelærere
og foreldrei februar1963:

"Meddenstadigstørrebiltrafikk
rundtbarnehagen,
er forholdene
meget
litetilfredstillende
bådefor barnassikkerhetog sunnhet.
Spesieltfor barnehagelærerinnene
blirdet en ikkelitennervepåkjenn-

ing,da de stadigmå værepå vaktså ingenav barnaløperut i gaten.
Barnakan hellerikkesendesellerhentesfra barnehagen
uten følge".
l

å

Da var det kommet til et makeskiftemed kommunen.Kommunen overtok den
gamle asylbygningenfra forrigeårhundre for nedriving,mot at barnehagen fikk flytte inn i en større villa helt nede ved elvebredden,Elvegat-

en 1 b, der barnehagen
fortsattligger.
Ikke den 8., men 9.november 1967 fant den offisielleåpningensted.
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Tante

Lillis
tusen barn

v/T.Roll Danielsen

-Strengvar jeg ikke.Nei.Jeg trorikkeman kommernoenvei med å være

strengmedbarna.Nårjegfølteat de begynte
å bliurolige,samletvi
dem rundtpianoetog sangog fortalteeventyr.`
Jeg har fellesmed barnaat jeg er gladi å synge.
Lilli Bratt har satt dype spor etter seg. I små sinn.
Tusener av barn har hun tatt hånd om som barnehavetante.

Og det må kunnesiesat hun skapteen barnehavekultur
som fremdeleser
levendei Trondheim.
90 år gammeler hun fremdeles
engasjertog opptatt
av barns oppvekstvilkår.Av barnehagensfunksjon.Og av barns oppvekst-

vilkåri tettebysamfunn.
Hun skapte skole i barnepedagogikk.En mild og vennligskole. Med få og
enkle ord poengtererhun det selv: -Jeg har gg; til felles med barna...

Eventyretom tanteLillisbarnehavebegynnerså langttilbake som i
1928.Opprinnelig
haddehun tenktå bli oversetter.
Og som ung piketilbraktehun månederi strekkpå utenlandsreiser.

I familieskriftet
"FraMunkegatens
kuppelsten
og poppelduft
tilbestemorshjemmet
i ØvreAlle'19? skriverhun om en samtale med sin eldre
brorJohanFredrikBratt,som ble avgjørende
for hennesliv:
-Mineldstebrorvar han jo, og med en legesklokeinnstillingtil livet,kunnehan hjelpei så mangetilfeller.
Vi bestemteat jeg skullebli
barnehavelærerinne
da han mentedet passetfor meg,Ogpå den tidenfantdet helleringenprivatbarnehavei Trondheim.
Så nå gjaldtdet formeg å opparbeide
en grobunnfor detteheroppe.
Jeg var ferdigmed mitt liv som Vagabondi de forskjelligsteland.Jeg
føltetrangtil å væremed i pulsslaget
og brukemineevner,store
eller
små.Ja, til å viseat ogsåjeg kunne.
På Strønenhversommerkryddedet av småbarn,så jeg haddeda noenøvelse med dem. Ja, det var i grunnen det eneste jeg hadde lyst til.
Derfor meldte jeg meg som praktikantpå Sagene Folkebarnehave i Oslo,

hos IngerGrundt-Pedersen,
som den gangvar bestyrerinne
for 65 av Sagenes viltresteunger,skriverhun.Og skriftetom hennesungdomsårslutter der gjerningensom barnehavetantebegynte:-Se det ble en helt annen historie,en historiesom varte i 30 år og som ble det morsomsteav

alt!
Egenbarnehave
LilliBrattsbarnehaveåpneti KFUK`slokaleri Drillveiten.
Og hun drev

deni lO år fremtil1938.Barnaslekeplass
blei Hospitalsparken.
-Det begyntemed at jeg samlet mine venninnersbarn. Så kom flere til.

Og på det mestevar det rundt40 barn.Før jul var det alltidekstrastor

pågangav barnsomvillelærejulesangene.
Jegvarså spentpå om dette
villelykkes.Og det gjordedet.
Etterhvert
innsåjeg behovetfor mer fagligkunnskap.
Og i 1932 var jeg
elevved Barneverninstituttet
i Oslo.
Tilbakei Trondheimfortsattehun å drivesin barnehavefremtil hun ble
ansattsom bestyrerinne
ved Midtbyenbarnehavesom var en av Asylselskapets barnehaver.
-Opprinnelig
var dissebarnehavene
sosialehjelpeinstitusjoner.Og til sine tider hadde det vært flere hundre barn ved hver
barnehave.Ella Esp som var bestyrerinneved Asylselskapetsbarnehavepå

Bakklandet,
fikkimidlertid
gjennomslag
for sin ide om å redusereantallet dramatiskfor dervedå kunnestillehøyerepedagogiske
krav.
Som en følge av dette ble antalletbarn i Midtbyenbarnehavereduserttil

37.

.Fri oppdragelse

TanteLillivar i disseårene sterktopptattav det modernebegrep
"fri
oppdragelse".
-Sinte,sureog grinetedamerer det verstebarn vet.
Og det er jeg enigmed dem i. Jeg villevi skulleskape en barnehavepå
barnas

i
I

egnepremisser.
Og forå lykkesmeddet,var detavgjørende
å trek-

ke foreldreneinn i barnehavearbeidet.
M
Det ble selvfølgelig
mødrene.Derforstartetvi en mødreklubbsom møttes
hver fjortendedag. Den hjalpogsåtil med å samleinn penger.
Vi haddejo vårekostnader.Mat
og melkhaddeallemed seg hjemmefra.
Men
tranfikkde i barnehaven.
Og vi skullekjøpeen del læremidler,
ja og
mere til.I naturen

Vardetgodværså mangjernetanteLilliog barna på langrekkefraMidtbyen og på veiopptilBymarka.
Heledagentilbrakte
de ute.
Og tanteLillisom elsketblomster,trær,ja helenaturen, la ut og dosertefor de små hoder.Det kan nok siesat det var idyll.
Et uvurderlig
verdifullt
tilbudtil Midtbyensbarn.Men det var alvorogså.
Dagensbarnepedagoger
har nok andretankerom barnehagedrift
på så mange
måter.Tidener anderledes.
Kunnskapenstørre.Samfunnetanderledes,og
barnamed det.Men tanteLillisideerom en frierebarneoppdragelse
og
størreimøtekommenhet
på tversav generasjonene
har slåttrot.
Hennesegetbarnehaveskilt
- guttenog pikenhåndi hånd- er fremdeles
Midtbyenbarnehages
merke.Littnaivtog romantisk.
rMenlivskraftig
og imøtekommende.
Som et eventyr.
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En av guttene har sebrastripetbukse på seg i barnehagen.

Ole Chr.:"Hardu begynti dyrehagen- heller?— Ja, ja, sånn er livet".
Helge skriker:
" Ondt- ondt- ondt".

Roger:" Hvorhar du ondt hen" 7 Helge:"Æ har ondti håret".

(TanteRuther 20 år).

V

"Si meg tanteRuth,er du ung ellergammeldu da" ?
Det er ryddestundutendørs.
Mats: "Blir du veldig sint tante, hvis jeg rydder bare 2 ting”?
Thomas

blir slått av en annen gutt og kommer styrtendetil tante.

"Trøstmæ - trøstmæ - trøstmæ - på beggekjinnan".
Etter et kort øyeblikkstrøsting,kommer det kontant fra Thomas " NOK ".

Regnetøser ned, Ole Chr.er gjennomvåt.
Roger:"Hvorforer du så våt" ? Ole Chr.:"Jeglå jo barei en søledam".

En 3-åring
somforsøker
å læreflg.påskesang
synger:
"Påskemorgen,
slukkersorgen,slukkersorgenen timestid".
En av pikene har pyntet seg med blomsteri håret. En annen spør:
"Kae detdi heillpåmeddi" ?

"Vi heillpå med brølløpvi"."Einnbrudgommen
da" ?

"Neidu skjøinne,
detherdetskada skjei aillenkelheit
det".
Barnaskalut og leke,og John4 år knepperjakkenselv.
Tante:"John,jeg trordu har knappetjakkendin skjevt".
John kaster et blikk på kneppingen,- fundereren stund og svarer:

"Jegfårvelståskjevtda".
Tanteundrerpå hvorfor
vi feirerjul.
En litenguttsvarer:"dete for hainsom skoillhjælposs å vær snill",
etteren litentenkepause
tilføyerhan " men det nøttebareitj".

-

Det var snakk om at det í Bibelen står, at engler gikk opp og ned Jakobs
stige.Ettav barnaspør:"Hvorfor
kunnede ikkeflyistedet"
?
Et

annetbarnsvarer:"Kanskjede var i fjørfellinga"
?

Barna lærer aftenbønnog en fremførerden flg.:

"Nulukkersegmittøye,GudFaderi dethøye,i varetrekk
megta".
( De

3 sistehistoriene
v/f.h.v.styrerRuthLøvås).

Trude5 år er med mormorpå bytur,og da de passererStiftsgården
spør
mormorom Trudevet hvilkenbygningdetteer.

"Jadetvetjegvel"svarerTrude,"jegharjo værthersammenmednoen
fra barnehagen".
"Vardereinne og så dereom også",undrermormor.

"Detkunnevi velikke"svarerTrude,"forKONGENvarjo ikkehjemme".
Siri6 år er ogsåpå byturmedmormor.
Forandemgåren gjengungdommer, og den ene kaster fra seg et sjokoladepapir.
Siri springerfrem til han som kastet papiretog roper fortørnet:
v

é

"Fy-y-y,det er stygtå kastepapirpå gaten.Såntmå du da ikkegjøre,
har ikkemorendin lærtdeg det" ?
Ungdommenser forvirretfra Siribortpå papiret,og tilbaketil Siri
igjen, hvoretterhan lusker bort og tar papiretopp 1!!
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Travlere
tider,
ogsåforbarna

-Barnas hverdag er dramatisk endret de siste tyve-tredve år.
Det har også påvirket

barnehagens

oppgave og funksjon.

Barn

idag ser på TV, går på ballett og andre aktiviteter. Og familielivet er på mange måter mer travelt. Barna får mange flere inntrykk å forholde seg til. Det er derfor stadig viktigere at
dagen i barnehagen preges av trygghet og harmoni.
Det sier Karen Lidal og Anna Salberg. Tante Karen er
styrer
for Midtbyen Barnehave og avdelingsleder for Lillerommet. Hun
har arbeidet ved barnehaven i 25 år. Tante Anna bestyrer Storerommet og har vært ved barnehaven i 30 år.

-Da vi begynte ved barnehagen var barna her fire timer om dagen.
Nå er det åtte timers tilbud. Tiden i barnehagen er følgelig en
mye større del av barnas liv.
'
At livet for folk flest er blitt travlere preger også barna.

Det er vårt inntrykk at det er vanskeligerefor mange å sitte
stille og konsentrere

seg. På den annen side er de mye mer

orientert om hva som skjer rundt dem. Og hverdagslivet vårt er

vel kanskje blitt slik at også barna i dag må være raskere i
venningen.
Begge understreker viktigheten av at dagsrytmen i barnehagen
preges av et fast og velordnet program. Mat om morgenen, utelek,
hvile og samlingsstund er viktige poster i programmet. Ikke alle

har tatt seg tid til å spise frokost hjemme. Ikke alle kan leke
ute når de kommer hjem fra barnehagen.

Og samlingsstunden

er en

viktig del av å lære å omgås andre.
Barnehagen i Elvegaten har også mange estetiske kvaliteter. En
vakker bygning med store rom, vakre utearealer avskjermet fra
trafikk og støy, Nidelven som nærmeste nabo, og store vakre trær.

-Det er et mål for oss, også å opparbeidebarnas estetiske sans.
Derfor er det viktig hvordan

barnehagen

og omgivelsene

ser ut.

Det er en trygghet i livet å ha med seg en sans for det estetiske.
Tante Karen og tante Anna legger stor vekt på kontakten med
foreldrene. -Det er viktig at den er god, at vi samarbeider og
har gjensidig tillit. Barna registrerer fort om denne kontakten

er tilstede, og det er også viktig for dem at dette forholdet er

så godt som mulig. Det er også et spørsmål om trygghet,sier
Karen Lidal og Anna Salberg.
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Fravenstre:
førskolelærer
Anna
Sa/berg
og styrer
forMidtbyen

`

barnehage
Karen
Lidal.
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