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ØNSKEBILDE IDEER

BIDRAG

INTERESSEBAROMETER:

DELTAGERGRUPPER:

AKTIVITETER

Bruke naturen

 til

lek og læring

Stimulere 

teknologi-

interesse

Eventyr -

magisk verden

Utfordringer

- Skape

følelse av 

mestring

Samarbeid

med eldre -

lære om livet

førEn jungel 

og en oase

SAMHANDLING/NÆRMILJØ

BARNDOM

BYGG OG UTEOMRÅDE

MILJØ OG SAMFUNN

kreativitet,

utfoldelse

Barnehage

+ eldrehjem

= livsglede

Et sted alle

ønsker å

være

Et levende

nærmiljø

Åpen for alle

Møteplass 

for bydelen
Aktivitet 

hele døgnet lett for 

gående  og 

syklende

Alt er 

kortreist
Plastfri 

barnehage

Null

eksose

Læring 

og
utvikling

vennskap

inkludering trygghet

Lære om

bærekraft

vennskap

inkludering

Bærekraftige

og natulige

materialer

Bygg

 tilpasset

barna - 

greie selv!

Sylig noe

nytt og 

anderledes

Godt 

inneklima Gode 

lekeområder 

Fleksible,

foranderlige

miljø

Utnytte 

den flotte 

tomta

Utnytte

smart

teknologi

gang- og

sykkelvei

sykkelvogn-

parkering

barna  har 

BLOGG

i byggeprsessen

Batteri med

 egenprodusert 

strøm

lader elsykler!

Hyttebygging

trehytte

Solceller -

egenproduksjon

av strøm

naturlig lys 

og
ventilasjon

Synlige

tekniske 

anlegg
fellesrom

med

digitale

media

Gode

sovemuligheter

ute 

Mobilitet -

hinderløype

Lek 

delings-

økonomi
urfordringer

tilpasset alder

lek med

realfags-

utfordringer

Sensorer 

og AI -

lek, læring 

og drift

utvikle 

naturtomt -

mest mulig 

natur

Utleie etter 

stengetid

Dyrke

grønnsaker

- frukttrær

Kompost av 

matavfall
Lite

kraftverk 

i bekken

Samarbeid 

med hagelag

Nøkkel-app!PROSESS/MÅL

La barna

være med i 

hele prosessen

Et 

forbildeprosjekt

skape MAGI

for barna

Et byggeprosjekt 

med tydelige 

ambisjoner for 

driften

Begynne med 

testing i 

uteområdet

Erfaring fra

forbildeprosjekt

i utlandet

Praktisk veiledning

som ansatt -

vet hvor skoen

trykker

Kreativitet, analyse 

– hvordan omsette 

spennende prosess 

til fysiske 

omgivelser

Vil bidra videre

i prosessen med 

ideer fra 

fagseksjon 

barnehage

Ergo og 

fysioterapitjenesten: 

Psykisk motorisk, 

utviklingsmessig, 

syn mm. 

Bidra med 

byggeteknisk 

planlegging og 

innovative 

løsninger

Har syv års erfaring

 med å hente i 

barnehage med 

sykkel 

– spør meg!

Artig og 

involverende 

byggetid 

(consto)

Samferdsel – 

trafikksikkerhet, 

tilrettelegging 

for sykkel, 

dialog med 

busselskap

Fortelle hvor bra 

Lillekollen har 

vært for omsorg, 

lek, læring hittil 

– ikke fjern trærne 

eller ødelegg 

 bekken.

Bærekraft, 

valg av materialer, 

kravspesifikasjon

Teknologi-

visualisering, 

opplevelser, 

inkludering

En pådriver for 

at det blir ryddet 

i området 

ovf sykehuset

Støtte gode initiativ, 

delta i aktiviteter 

og dugnad

klateøype og

sykkelpark

ordning for

bytte av 

utstyr og klær

Pensjonister 

som ressurs
ordning for

bytte av 

utstyr og klær

Samarbeid

med

kulturskolen

Språkpraksis

- innførings

klasse

O�entlig: Frivilligheten:Næringsliv:Primærbrukere:

Molde Kommune:

- Plan og byutvikling

- Teknisk, næring og miljø

- Oppvekst, kultur og velferd

- Analyse og Utvikling

- Personal

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Bredt spekter av 

frivillige organisasjoner

Arkitekter

Entreprenører

Bygg og anlegg

Eiendom

Teknologileverandører

Grundere

Foreldre

Ansatte i barnehage

Uteområde - beholde/utvkle naturlig terreng

Ressurse�ektive bygg - egenproduksjon av strøm

Levetid på bygg - varige løsninger og materialer

Godt inneklima med natulig lys, ventilasjon, god akustikk

Gode løsninger for kommunikasjon mellom barnehagen og foreldre

Logistikk og flyt mellom avdelinger og aktiviteter i barnehagen

Involvere barna - forståelse av bærekra� og teknologi

Dyrke spiselige vekster og gjenvinne matavfal

Tilrettelegge for motorisk lek

Bruke natur og teknologi til lek og læring

Samarbeid med omsorgssenter, skoler, innføringsklasse mfl.

Møteplass for nabolaget/nærområdet

Mulighet for utleie og bruk på kveldstid

Tilrettelegging for gående og syklende

Resultat av involverende innovasjonsprosess der Moldes 
innbyggere har kommet med innspill og ønsker:

En skjønnsmessig gjenspeiling av interesseområder som 
gikk igjen, for å gi en pekepinn på engasjementet:

Representasjon av ulike interessegrupper og roller som 
har deltatt på samlingene:

barna 

ansatte

foreldre

barnehageløsningene

samfunnet

transport

elibilparkering og lading

trafikkspill

sykkelveier

autonome busser

dele buss med aldershjem

kommunikasjon

skjermer med informasjon og bilder

romslig og oversiktlig adkomst

app - kommunikasjon med foreldre

plan med aktiviteter

hvem er på jobb, nye ansatte

informasjon om barnets dag

smil, trygghet, personlig tilpasning

inkludere foreldre

bygge relasjon i små tidsvindu

barndom
kreativ lek

individuell utvikling

bli kjent med seg selv

lære å forholde seg til andre

sosialt samspill

oppleve trygghet og omsorg

store flerbruksrom

storskjerm for høytlesning

god akustikk

soner for ulike aktiviteter

fleksibilitet bli møtt av en voksen

oppleve trygghet og bli inkludert

barnet får oppmerksomhet

mottagelse

få vite hvordan dagen har vært;
spising, soving, spesielle hendelser

hjelpe barnet til å fortelle selv

Utgangspunkt for samtale med barnet;

kommunikasjon

foreldre

nok plass til påkledning

utstyr klart slik at barna kan klare selv; mat, klær, sovematter

storskjerm for høytlesning

Involvere barna i oppgaver

vaske hender og bleieski� i garderoben

overganger

tydelige beskjeder

mulighet til å vise frem aktivitet visuelt

trygge og bevisste voksne

kommunikasjon

sentral plassering av badet

ikke så oppdelt

god kontakt mellom avdelinger

layoutansatte

storskjerm for høytlesning

robotstøvsuger

skjerm som viser produksjon og forbruk

Interaktive løsninger

teknologi

møteplasser
allrom med scene for samlingsstund

kontakt mellom  generasjoner

samle ulike kulturer

teknologi som oversetter språk

samarbeid med aldershjem

sang og lesestund

gjenbruk og deling

dele utstyr

gressklipper, snøfreser

voksenopplæring, integrering

utleie på kveldstid

byttedager

pensjonister, naboer, arbeidsledige

frivillige ressurser

ungdomsklubb

regnvann til å trekke ned i do

jordvarme

naturlig ventilasjon

lyssjakter

behovsstyrt

solceller

ressurse�ektivt bygg varige løsninger

gjenbruk av leker og møbler 

solide møbler

solide materialer

massivtre

for alle

samle vann til lek 

vannmølle i bekken

motoriske utfordringer

bålplass, gapahuk

naturlig terreng

natulig terreng

grønne vekster

kontakt med dyr

kompost

grønne vekster og blomster

grønnsakhage

sosial mat

kjøkken, kokk

måltider er sosial trening

lage mat sammen

invitere noen til mat

foreldre, naboer

Smart Molde : Ønsker og behov for Lillekollen Barnehage Samling 1: Foreldre og ansatte i barnehagen Intervju: Foreldre og ansatte i barnehagen Samling 2: Åpen workshop i Molde Rådhus

Samling 2Samling 1

Workshop hos Protomore med fokus på behov og ideer. Intervju og observasjoner utført av ansatte i barnehagen. Workshop med fokus på behov tilknyttet samfunnet, og bidrag fra ulike aktører i byen.


