BARNEHAGENS
UTEROM
NATUR OG MILJØ
ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK

SKI THON HOTEL
28. OG 29. APRIL

Det er blitt satt fokus på barnehagens uterom gjennom veilederen ”Lekeplassen for alle” fra
Deltasenteret og ”Veilederen for utforming av barnehagens uteareale” fra
Kunnskapsdepartementet. Landskapsarkitekt Edle Liebe i Hageselskapet har utarbeidet
veilederen. På Agoras barnehagekonferanse i 2007 viste evalueringen at deltakerne ønsket
en konferanse med barnehagens uterom som tema. For å oppfylle dette har vi henvendt oss
til Ski kommune, og de har sagt ja til å være vertskap for konferansen gjennom å fortelle om
deres arbeid med uterommet i barnehagene og å vise oss eksempler fra Ski kommune.
Målgrupper for konferansen er alle som er interessert i eller jobber med læringsanleggets
uterom i kommuner, barnehager og barneskoler.

Program 28. april
09.30:

Kaffe, te, registrering og uformell prat

10.00:

Velkommen til Barnehagekonferanse i Ski kommune
v/ Georg Stub, ordfører i Ski kommune

10.15:

Hvordan tenker landskapsarkitekten når uterommet skal planlegges?
v/ landskapsarkitekt Helle Nebelong, København
Helle Nebelong er formann for Dansk legepladsselskap, Vicepresident i IPA –Denmark
og Member of the Nature Action Collaborative for Children Leadership.
Hun vil fortelle om hvordan hun arbeider sammen med personalet når utearealet
skal utformes, hvordan er ”stedets ånd”, bruk av tidligere erfaringer osv.
Hun vil vise oss eksempler på gode lekeområder og på hvordan barn har vært
involvert i planleggingen. Hun vil også utfordre oss på Framtidas lekeplass – hvilke
kvaliteter og hvilket innhold må den ha.

12.00:

Lunsj

13.00:

Ski kommune presenterer sitt arbeid med barnehagenes uterom
v/ Ketil Aldrin, Barnehageetaten i Ski kommune
Presentasjon av arbeidet med uterommet i Skoglia barnehage
Læring og utvikling knyttet til natur og miljø året rundt.
v/styrer Birgit Authen

14.15:

Kaffepause

14.45-15.00: Buss til Skoglia og Trollskogen barnehager
15.00-16.30: Befaringer på barnehagene
16.30:

Buss til Siggerud gård barnehage

16.45:

Befaring på barnehagen – ute og inne.

Ca 17.30:

Buss tilbake til hotellet

19.30:

Middag

Skoglia barnehage

Program 29. april
09.00:

Velkommen til en ny dag!
Kulturelt innslag.

09.20:

Vi fanger opp tråden fra i går
Hvilke spørsmål, refleksjoner, erfaringer og gode råd har forsamlingen.
Gruppediskusjoner og erfaringsutvekslinger.

10.30:

Presentasjon av uterommet i Grinde barnehage, Nedre Eiker kommune
- planlegging, opparbeidelse og vedlikehold
v/styrer Leif Disen.
Grinde barnehage omtales i ”Lekeplassen for alle” fra Deltasenteret.
Gruppesamtaler og spørsmål.

11.15:

Kaffepause.

11.30

Presentasjon av Landbruk Lilleputt og Hageselskapets tilbud til barnehagen
v/Gustav Redalen, professor i hagevitenskap, Det norske hageselskap.
Gustav har bl.a. vært redaktør for Hageselskapets sortsliste, en planteveileder
som forteller hvilke planteslag som passer hvor, og har i samarbeid med
landbruks – og matdepartementet vært med på å utarbeide veiledere for
dyrking av frukt, bær og grønnsaker i barnehager.

12.15:

Hvordan påvirker utemiljøet i barnehagen barnas lek, utvikling og helse?
v/Tanja Båst Andresen, landskapsplanlegger, Det norske hageselskap.
Tanja er nylig utdannet fra Alnarp i Sverige og kan mye om hva nyere
forskning sier om hvordan det grønne miljøet påvirker sansene til de minste
barna.
Spørsmålsrunde.

13.30:

Avslutning og lunsj.

Grinde barnehage

Påmelding og konferanseutgifter
Oppholdsutgifter
For de som deltar på hele konferansen og overnatter:

kr. 1.995,-

Dette inkluderer to lunsjer, en frokost, en tre retters
middag og to dagpakker.
For de som ikke skal overnatte:

kr. 1.000,-

Dette inkluderer to dagpakker.
Dagpakke en dag

kr. 500,-

Konferanseutgifter
Konferanseavgift for begge dager:
Konferanseavgift for en dag:

kr. 1.875,kr. 1.000,-

Ski Thon Hotel ligger like ved jernbanestasjonen i Ski.
Påmelding på e-post til Agora v/Tone Gerd Bratland
E-post:
Mobil:
Telefon:

tone.gerd@agora.no
95 76 98 59
62 54 46 11

Bindende påmelding innen 27. mars

Skoglia barnehage

Siggerud gård barnehage

