
Innspill til plantegning fra barnehagen.  

1. Det er ønskelig at at arbeidsplassene i barnehagen blir plassert i nærheten av styrers kontor 

og møterom. Arbeidsrommet må kunne romme minimum 4 arbeidsplasser slik at flere kan ta 

plantid sammen når det er mulighet for det. Om det er mulig kunne man ha byttet plass på 

vannlek rom og arbeidsrom slik at alle personalrom havner i nærheten av hverandre.  

2. Som beskrevet over.  

3. Det er ønskelig med en halvt isolert vognbod slik at man kan ha vognene stående der hele  

året. Det må være godt innsyn slik at man har oversikt over alle vogner hele tiden. 

Vognboden må ha plass til minimum 12 vogner kanskje mere, dette på grunn av at barn på 

storbarns avdelingen sover også.  

4. Personalet ønsker en egen garderobe som er plassert i barnehagen. Det blir for stor avstand 

mellom skolens garderobe og barnehagen, dermed vil det ta lengre tid for personalet i 

påkledningssituasjoner. Garderoben bør romme plass til store ytterklær samt ombytte av 

inneklær. Viktig: barnehage personal har behov for en del ombytte klær i garderoben.  

5. Innspill til romløsning: Vi ønsker å ha barnetoalett tilgjengelig i grovgarderoben slik at barna 

ikke trenger å kle av seg alle ytterklær for å gå inn på do.  

 

Det er ikke behov for et eget barnetoalett på småbarns avdeling, dette kan plasseres inne på 

stellerom som en liten bås.  

 

Det må være mer enn ett personal toalett på barnehagen, helst ett på hver avdeling.  

 

Det må også plasseres en dusj på bygget. 

 

Det må være plass til en vaskemaskin i nærheten av kjøkken ettersom vi bruker en del 

tekstiler som må vaskes. Avstanden mellom skolens vaskemaskin og barnehagen blir igjen for 

stor.  

 

Personalet ønsker å se på muligheten for eget pauserom. Dette handler om at man vil være 

tilgjengelig om noe skulle skje på avdeling.  

 

Ønsker å sette inn skyvedører fra avdelingene og ut mot takoverbygg slik at man fort kan 

komme seg ut om noe skulle skje.  

 

En annen mulighet vi så på var å snu om på garderobene og kjøkken, slik at det blir inngang 

mot skolen. Da vil kjøkkenet få mer lys inne og man har mulighet til å servere maten ute. 

Dette var en kjapp tanke som kom opp på slutten av møte. Men igjen så vil dette gjøre at det 

blir takoverbygg mellom barnehage og skole noe som vi egentlig ikke ønsker.  

 

6. Vi ønsker at byggene er bygget sammen. Som vi har det nå er det takoverbygg mellom 

avdelingene i barnehagen, dette har gitt oss noen utfordringer i forhold til samspill og 

samarbeid på tvers av avdelingene, samt en del fall ulykker på glatt platting. Så om vi må 

bygges sammen med skolen skal det være bygget sammen under et tak. Om det blir 

takoverbygg vil dette gi oss noen utfordringer i forhold til garderober og pauserom.  

7. Vi ser for oss at SFO havner i barnehagen, dermed vil det ikke være behov for en egen 

kjøkkendel for SFO på skolen. Dermed kan man kanskje bruke noe av denne delen til 

garderobe for personalet?  



8. skjermet garderobeløsning for personal. Som beskrevet i punktene over.  

9. Ikke behov for to dører i grovgarderobe, heller mer plass til oppheng av klær.  

Det vi ønsker oss på uteområdet er: 

Dissestativ. 

Klatrevegg. 

Hompedisse. 

Sandkasse med takoverbygg. 

Spiseplass under takoverbygg. 

Sykkelløype. 

Akebakke på vinteren. 

Oppbevarings bod for leker og utstyr. 

 


