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Ila barnehage er lan-
dets tredje eldste bar-

nehage, og har en lang 
og spennende historie.

Ihlen asyl ble opprettet 
7. februar 1840, og 16. 
mars samme år åpnet 
dørene i Mellomila 29, 
der Ihlen Almueskole 
hadde holdt til fra 1770 
til 1839.

Småbarnsinstitusjone-
ne ble kalt asyl, som 

betyr fristed. Fattige 
barn trengte et tilflukts-
sted mens foreldrene 
tjente til livets opphold. 
I asylene fikk barna 
tilsyn, og om nødvendig, 

mat og klær. Tilbudet 
var gratis, og driften 
var avhengig av private 
inntektskilder. Mangel 
på økonomiske midler 
virket begrensende inn 
på driften og resulterte 
i en konstant underbe-
manning. Bemanningen 
var bestyrerinne, en hjel-
perske og en tjeneste-
jente. I tillegg ble de som 
tilfeldigvis var innom satt 
i arbeid. Det var ikke noe 
«tak» på antall barn.

De minste barna 
måtte også gjøre 

nytte for seg, og ble satt 
til å «rafse filler», som 
senere ble brukt til å 

fylle puter og madrasser. 
Dette var en kjærkom-
men inntekt for asylet. 
Denne «rafsingen» som 
alle asylbarn fikk kjenn-
skap til, holdt seg til 
overgangen til moderne 
barnehagedrift.

Ihlen asyl fikk tomt av 
kommunen, og kunne i 
1893 flytte inn i eget og 
gjeldsfritt hus i Koefo-
edgeilan 2.

I de nye lokalene utvi-
klet asylet seg i en mer 
moderne retning. «Barn-
dommen ble oppdaget», 
og utviklingen gikk fra 
undervisning til lek, fra 

produksjon til opplæ-
ring av ferdigheter og 
fra bibelstund til even-
tyrstund. Men beman-
ningen var den samme.

I 1938 gikk asylene for-
melt over til å bli barne-
hager. Dette innebar noe 
mer enn et navneskifte. 
Det kan også nevnes at 
Mødreklubben for Ila 
barnehage ble stiftet i 
1939, og de var spesi-
elt aktive med å skaffe 
midler til barnehagen. 
De materielle kår ble 
endret, som igjen kom til 
å prege barnas hverdag. 
Utvalget i leker vitner 
om bedre tider, men ikke 
minst om et pedagogisk 
tilrettelagt miljø som var 
tilpasset barnas utvi-
klingsalder. 

Ila skole skal visstnok ha 
holdt til i barnehagen 

under krigen, og senere 
brukte tyskerne huset. 
Likevel ble det drevet 
en slags barnehage på 
«Dronningens Bastion» 
(haugen bak Ihlen kirke), 
men kun i godvær i som-
merhalvåret. 

Barnehagetilbudet i 
Ila var gratis i 113 år. 

Først i 1953 ble det inn-
ført en månedsbetaling 
på kr 5/barn, etter lange 
diskusjoner. 

I 1975 kom «Lov om 
barnehage», og da først 
ble virksomheten lovre-
gulert. Barnehagen ble 
drevet av asylselskapet 
frem til 1984, da Trond-
heim kommune overtok 
driften. Samtidig flyttet 
barnehagen til midlerti-
dige lokaler i Møllehau-
gen 3c (Tusenhjemmet), i 
påvente av restaurering. 

Det skulle gå flere år før 
planene ble realisert. 1. 
mars 1990 kunne bar-
nehagen flytte inn i det 
nyrestaurerte huset, og 
samtidig utvide driften 
fra 16 halvdagsplasser til 
45 heldagsplasser og et 
mangedoblet personale.

I dag går det ca. 70 barn 
i barnehagen, med en 
bemanning på ca. 15. 
Småbarna holder til i 
første etasje. Der er det 
to grupper: Smia og Øra.  

De to storbarnsavde-
lingene Hjorten og 

Loftet  ligger i 2. og 3. 
etg. 

Barnehagen hører i dag 
til under enheten Ilabek-
ken barnehager, som 
består av barnehagene 
Ila og Ildalen.
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