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Barnehagene på Lade og Lademoen i 1993
I 2014 er det interessant å se på situasjonen for barnehagene på Lade og
Lademoen for 21 år siden. Da var det ni barnehager på Lade og Lademoen. I de
mellomliggende årene har det vært arbeidet for å få full barnehagedekning i hele
Norge. Langt på vei har det lykkes selv om begrepet full dekning kan forstås litt
ulikt. Bakgrunnen for ønsket om at alle barn skal kunne få plass i en barnehage
er først og fremst at alle foreldre skal kunme overlate sine barn til kvalifisert
personell for selv å gå på jobb. Viktig er det også at barnehagen skal være et
godt og utviklende miljø for alle barna. Her skal vi som snarest besøke de ni
barnehagene i 1993. Rekkefølgen er tilfeldig.
Spannet barnehage er en to-avdelings heldagsbarnehage med 27 plasser
for barn i alderen 0-7 år. Den ligger i Leiv Erikssons vei på Lade. Barnehagen er
privat og eies av et andelslag av foreldre ved Norges Geologiske Undersøkelser
(NGU). Barn og barnebarn av ansatte ved NGU har fortrinnsrett til plassene,
men har også eksterne barn. Barnehagen åpnet 1/10-88 og feirer altså 5årsjubileum i disse dager. Barnehagen har lokaler i den gamle Shoddyfabrikken
på Lade - ved siden av NGU. Uteområdene er store, flotte og idylliske. Her har
barna en fin tumleplass og et utfordrende lekemiljø. Styrer er Ragnhild
Granskogen. Barnehagen har 7 ansatte.
Tiriltoppen Barnhage er en personalbarnehage for tilsatte ved PST.
Barnehagen ligger ved Østmarka Sykehus. Den er en fylkeskommunal
heldagsbarnehage med åpningstid 6.45-16.15. Her er 6 avdelinger med plass til
74 barn. Det er 22 ansatte. Styrer er Haldis Skånsar.
Voldsminde Barnehage ligger i Hans Nielsen Hauges gate på Lademoen.
Det er 36 barn ved barnehagen i alderen 3-7 år. Det er 7 ansatte. Styrer er Geir
Hageskal. Barnehagen har to avdelinger Bikuben og Maurtua. Maurtua startet
som korttidsbarnehage i 1953. Bikuben ble påbygd i 1972. Initiativet til bygging
av barnehagen ble tatt i 1948 da Voldsminde Mødreklubb ble stiftet. Kommunen
overtok eiendom og driftsansvar 1/4-1984.
Barnehagen Dronning Mauds Minne ved Dalen Hageby har 96 barn og 25
ansatte. Styrer er Rannveig Lorentzen. Barnehagen har 3 heldagsavdelinger;
korttidsavdeling, lekesenter og familiebarnehage. Barnehagen har en kristen
formålsparagraf og et dialogpedagogisk grunnsyn. Fra 1987 har barnehagen hatt
en sivilarbeider i tjeneste. 1991/92 gjennomførte hele barnehagen et prosjekt
med midler fra Fylkesmannen. Det hadde som tema: "Menneskesyn og etikk i
barnehagen". Rapporten på prosjektet har fått navnet: "Utfordringen ligger i
møtet". Barnehagen ligger på ei åpen stor flate. Det er god plass ute, og andre
deler av området på Dalen kan også brukes. I år vil barnehagen konsentrere seg
en del om Alf Prøysen og det han formidler gjennom sanger, fortellinger, rim og
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regler. Det blir også tid til å møte "Grieg i barnehagen" med en konsert i
barnehagen.
Korsvika Barnehage ligger i General von Hovens vei i Korsvika og er den
yngste av barnehagene - den ble åpnet 2/8-93. Den ble bygd av Yrkesskolen.
Korsvika barnehage er en fortsettelse av Reina barnehage som ble nedlagt fordi
tomta skulle reguleres til kirkegård. Foreldre ved Reina har arbeidet fram
Korsvika barnehage. Uten foreldrene har ikke Korsvika barnehage eksistert,
heller ikke Reina. De fleste av barna er bosatt i Ladeområdet, men en har også
barn fra Bispehaugen, Lilleby, Byåsen, Strindheim, Berg, Charlottenlund og
Rosten skolekretser. Barnehagen ligger i Sentrum distrikt og eies av Trondheim
kommune. Den har et heldagstilbud med åpningstid 7.15-16.30. Barnehagen har
to avdelinger med 36 barn i alderen 3-7 år. Det er 9 ansatte. Styrer er Bodil
Stene.
Lademoen Barnehage ligger i Østersundsgt. 3, Lademoen. Styrer er Per
Arne Pedersen. Lademoen Barnehage er en 3-avdelings barnehage med to
heldagsavdelinger med åpningstid fra 7.15-16.15. Barnehagen tar imot barn fra
1/2-5 år og har i år 47 barn. Barnehagen ble grunnlagt i 1893 og i februar i år ble
100-årsjubileum feiret. Barnehagen eies av Trondheim Aylselskap og har utvidet
kristen formålsparagraf. Bygningen ble restaurert i 1989/90 og er i dag i topp
moderne stand. Barnehagen rekrutterer i stor grad barn fra nærmiljøet, men på
grunn av sentral plassering kommer barn fra store deler av byen. I de siste årene
har det vært jobbet en del med felles temaopplegg for hele barnehagen. I
forbindelse med 100-årsjubiléet ble det jobbet mye med barnehagen og
Lademoen for 100 år siden.
Østmarkneset Barnehage ligger i Harry Borthens vei på Lade.
Barnehagen ble åpnet 2/2-74 og ble drevet av Lade Husmorlag inntil den ble
overtatt av Trondheim kommune i 1985. Barnehagen er en 2-avdelings
heldagsbarnehage med 38 barn i alderen 3-7 år. Avdelingene heter Tordenskjold
og Ormen Lange. Til sammen er det 8 ansatte. Styrer er Johanna Akre Trønnes.
Barnehagen er en øvingsbarnehage for Dronning Mauds Minne, Høgskole for
førskolelærerutdanning. Barnehagen tilhører Sentrum distrikt. Den ligger i et
nærmiljø som er preget av rike kulturminner, fine turområder og gode
lekemuligheter for barn. Ut ifra dette legger barnehagen stor vekt på å formidle
kunnskaper om vår forhistorie og gjør bruk av nærmiljøet både som
ekskursjonsarena og som kulturformidler. I inneværende barnehageår skal
Tordenskjold stå i sentrum for temaopplegg. Dette skal munne ut i en
dramatisering i forbindelse med 20-årsjubiléet i 1994. Ellers settes utvikling av
vennskap og toleranse som et av hovedmålene i barnehagen, og det jobbes aktivt
ut ifra ordtaket: "Vennskap er en plante som trenger god vanning."
Lilleby Nærmiljøbarnehage holder til ved Lilleby oppvekstsenter i
Ladeveien (Lilleby skole). Skolens rektor Per Kvisvik er også styrer for
barnehagen. Anne Gunn Johansen er daglig leder. Ellers er det 4 ansatte. På
Lilleby Nærmiljøbarnehage går fortrinnsvis barn i nærmiljøet. Det er en
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avdelingsbarnehage som har 18 heldagsplasser med barn i alderen 3-5 år.
Barnehagen er en enhet av mange i Lilleby Oppvekstsenter med barn 0-12 år.
Barnehagen har sine lokaliteter i 1. og 2. etasje i gymnastikkbygget som er
skolens tidligere rektorbolig. Barnehagen har sitt eget uteareal som også brukes
av andre barn ved senteret. Skoleplassen står også til barnehagens disposisjon. I
løpet av uka er det diverse formingsaktiviteter. En dag i uka er det tur ut i
skogen, til sjøen eller på handle- og torvtur til byen. Gymnastikksal benyttes 2
ganger og sangsal 1 gang i uka. På formiddagen er det samlingsstund. Da er det
gjennomgang av dag og dato, sang, lesning og samtale. Barna får middag 3
dager i uka og frukt hver ettermiddag. Det er foreldrekaffe en gang i måneden.
Da er det barna som baker noe godt til foreldrene som kommer på besøk. Det er
noe barna, foreldrene og personalet setter stor pris på.
Stabburet Barnehage i Gunnlaugs vei på Lade har 36 barn og 4 ansatte.
Styrer er Ruth Kjellaug Sandvik. Stabburet er eneste halvdagsbarnehage i
distriktet. Åpningstid kl. 10-15. Stabburet Barnehage åpner ny avdeling høsten
1993. Aldersgruppe 3-6 år. Opptak skjer gjennom hele året. Stabburet
Barnehage drives av Stabburet foreldreforening med kommunal driftsavtale.
Barnehagen arbeider mye med de estetiske områder. Drama, musikk og forming
er vektlagt gjennom hele året. Foruten vektlegging av natur og miljø, har høstens
tema vært "Barn i Guatemala", med tanke på innsamlingsaksjon (kaffesalg,
tombola, m.m.) til gatebarn i Guatemala.

3

