Arkitektur og landskapsarkitektur

Helhet og sammenhenger
Med helhet og sammenheng menes i hvilken grad barnehagemiljøet er gjennomtenkt,
helhetlig og de ulike elementene spiller på lag med hverandre.
Et miljø som letter overgangen mellom ute og innemiljøet, hvor rom og lekesoner er
lett tilgjengelige og støtter hverandre vil påvirke i hvor stor grad barn får varierte
lekeerfaringer i barnehagen.
Et helhetlig og godt sammenkoblet miljø i barnehagen vil fremme barns lek.

VIKTIGE FAKTORER FOR HELHET OG SAMMENHENGER
GOD INDRE SAMMENHENG MELLOM ROM
Rom og lekesoner i innemiljøet bør plasseres slik at de styrker
hverandre.
•

Forholdet mellom rom til den enkelte barnegruppa og fellesrom
må balanseres og vurderes kritisk.

•

Rom og lekesoner bør plasseres på en måte som muliggjør bruk
av hele lekearealet gjennom hele dagen, også når bemanningen
er lav.

•

Tips!
•

Sørg for gode oppbevaringsmuligheter for
lekemateriell i nærheten av
de stedene de brukes, men
husk samtidig at materiell
ikke behøver å være låst til
et sted.

•

Plasser rom og lekeelementer slik at de kan
skape synergieffekter
mellom hverandre.

•

Alle fellesrom må legges
i nærheten av avdelings-/
basearealene slik at de
enkelt kan benyttes av
alle gruppene også i
perioder med begrenset
bemanning.

Tilgang til utkledningstøy kan med fordel plasseres i tilknytning til
arealer for aktiv lek, mens konstruksjonsmaterialer kan plasseres
i soner for roligere lek.

PLASSERING AV ELEMENTER UTE
Også ute bør de ulike elementene og sonene plasseres på en måte
hvor de gjensidig styrker hverandre.
•

Å spre lekeapparater jevnt utover uteområdet fremmer ikke lek.
Elementer bør heller plasseres i nærheten av hverandre for å
fremme sosial lek og komplekse former for lek.

•

Sammenkobling av uteområde ved bruk av stier eller andre
sammenbindende elementer vil bidra til at flere installasjoner
og soner brukes.

SAMMENHENGER MELLOM INNE OG UTEROM
Inne og utemiljøet bør inspirere hverandre.
•

Utsyn til utemiljøet fra innemiljøet og fra innemiljøet til utemiljøet
kan gi barn impulser i leken og forberede barna på overgangen
mellom inne- og utemiljøet.

•

En god garderobe uten flaskehalser vil støtte påkledningssituasjonen.

•

Halvklimatiske soner og tempererte uterom vil øke kvaliteten
på utemiljøet og mulighetene for å være ute over lengre perioder
i skiftende vær.
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