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Trykk : 



Når nye byrom skapes er det som oftest 
arkitekter og byutviklere som tenker. Men 
det er også viktig å lytte til og forstå hva 
byens innbyggere synes om det, noe som 
ikke er noen lett oppgave. Og enda mer 
komplisert er det om man også vil lytte til 
de yngste barna. De uttrykker dette på så 
ulike vis, med mange ulike språk.



    MED BARNA I SENTRUM

Temaet for ReMidaDagene denne gangen var inspirert av arrangementet for to år siden, hvor barna 
også var i sentrum. Da med overskriftene ;  ”Rom for å møtes” hvor barnas fasinasjon for butikk/ 
cafèlek ble synliggjort. Et ”Pinnemuseum” hvor pinneleken endelig ble tatt på alvor og en ”dyre-
butikk” med skolebarns ulike tolkninger av dyr. Lokalene til utstillingen var en nedlagt bokhandel 
som vi fikk disponere gratis. 

I refleksjonen underveis og i ettertid kom vi stadig tilbake til :  Hva finnes egentlig for barna i by-
sentrum ?  Hvilke rom for å møtes finnes for barna i uterommene ? Med et analytisk blikk på byen 
så vi at de fleste byrom er  utviklet  fra et voksent perspektiv, hvor handel, arbeid og bilen er prio-
ritert. Hva tiltrekker barnefamiliene utenom shopping, cafèbesøk og noen få musèer  ?  
 
Målsettingen ble å synliggjøre barns perspektiver på byrom med utgangspunkt i gjenbruksmateri-
aler og estetiske prosesser, og med dette skape innspill til  en utvidet diskusjon og refleksjon som 
ivaretar barnas plass i bystrukturene på en bedre måte. For å få til dette kom vi tidlig i dialog med 
kommunens byplankontor som samtidig hadde revitalisering av byrommene på sin agenda.  Barne-
hagene i reggionettverket fikk utfordringen med å gå inn i byrommene og åpent observere hvor-
dan barna forholder seg til omgivelsene. 

I dialog med kommunen ble vi enige om at Peter Egges plass var byrommet vi skulle ta i bruk. 
Dette er et byrom som har vært lite brukt og  passer bra til barn da det er skjermet for trafikk.  
Nærmeste nabo er hovedbiblioteket som er mye besøkt av barn. Uterommet har en kunstnerisk ut-
smykning med steiner og en fontene som tiltrekker barna , men som er et sted man bare passerer.

             Barn og byrom



Etter å ha undersøkt mange 
av byens uterom både med 
og uten barna, ble vi enige 
om at  Peter Egges plass var 
velegnet. Med erfaringer 
basert på barnas møte med 
byen og observasjoner av 
barnas utforskende lek med 
materialer ville vi utfordre 
hva et byrom på barnas pre-
misser kan være. 



Barnas møter med uterom og byen 

Noe som fenger veldig er strukturene på bakken: Hull, ulike overflater og mønster gir 
innganger til andre rom, og potensiale til  lek og undring sammen.







     Denne barnehagen lagde egne hjelmer som 
    redskap til å finne spor etter romvesen i byen



Dokumentasjoner av 
barnas behov for å 
gjenskape og undersøke  
ble viktig for valg av 
materialer til plassen.
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” Hvordan høre dæm mæ ?
De har ikke ører...
De kjenner det bare.”



Nærhet  og empati for naturen ble  også viktig å bringe inn i det 
urbane  miljøet i bysentrum.



LABYRINT HAR FLERE BETYDNINGER

Labyrint (fra gresk labyrinthos, latin labyrinthus) er et system av kompliserte ganger som er konstruert for å forvir-
re den som befinner seg i den, og labyrintens natur er å være et forvirrende nettverk med kompliserte passasjer og 
tunneler hvor det er lett å gå seg bort.

Labyrinten er et eldgammelt universelt motiv. Grunnstrukturen er en gang hvor krumninger og dreininger gjør det 
umulig å se slutten og utgangen. Enden av gangen er som regel plassert midt i labyrinten, slik at gangen bukter seg 
rundt denne. Labyrinten er et sted å finne veg, og et sted å fare vill, den byr på utfordringer i det uvisse. De eldste 
labyrinter har én veg og er organiske i form, mens senere typer er utbygget med blindveger, og kan være kantet eller 
avrundet.



Fasinasjon for temaet labyrint ble utforsket i byen, i barne-
hagene og på ReMidasenteret



Byen kan tenkes som en stor labyrint ,og labyrint kan være et bilde på transforma-
sjon. Dette ble utgangspunktet for omformingen av plassen.  Og inn i mellom mu-
ligheter for å lage mindre labyrinter.







                 
  Gode rom for å møtes med materialene



                    
                       Kontraster mellom det harde og det myke.                Det naturlige og det konstruerte
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Bevegelse
”For barn er dansen mellom idèer og følelser 
en helt naturlig prosess, det som er anstrengende,
er å holde dem adskilt ”
                                            Vea Vecchi







             Mangfold
                 av 
            sanselige
           opplevelser



            En lekeplass hvor de voksne kan undre seg sammen med barna



                  
                   Barnas lek og undring blir tatt på alvor, løftet fram og satt i sammenheng



Mulighet for å trekke seg tilbake i intime rom eller være sosial i labyrintcafèen





     
             Målet med ReMidaDagan 2016 var å vise hvordan udefinerte materialer og fleksible lekesituasjoner           
           skaper undring og forbindelser mellom barna. Mellom hånd og hode, det konkrete og det poetiske . Også med
           byens innbyggere. Det ble arrangert et seminar som tok for seg temaet byrom og barn med inspirerende 
           innspill fra bl.a. København med bemannede lekeplasser og  prosjekter med barn fra Reggio Emilias byrom. 
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 Dette var jo et temporært prosjekt, tilgjengelig noen sommeruker. Men et godt samarbeide med byplankontoret i 
byen gir håp om at dette gir ringvirkninger for framtidens byplanlegging, hvor barnas rolle blir tatt på alvor. 



Remida er et kultur og miljøsenter
for utveksling av idèer og dialog 
omkring temaene utdanning og
bærekraftig utvikling.

Senteret presenterer en samling av
materialer, former og farger som
utfordrer til kommunikasjon og
relasjoner mellom de mange språk
som finnes innen læring

Reggionettverket
Utgjør ett av satsningsområdene/ ett av prosjektene i kvalitets-
utviklingsprogrammet for barnehagene i Trondheim kommune.

Nettverksarbeidet baserer seg på følgende punkter:

   *Nettverksarbeidet baserer seg på frivillighet, egen aktivitet og en vilje
     til å dele ansvar.

   * Nettverksarbeidet motvirker skillet mellom teori og praksis.

   * Nettverksarbeidet er offentlige arenaer som vektlegger å lytte til
     ulikheter og ikke oppmuntre til konkurranse.

   * Nettverksarbeidet streber ikke etter diskusjon og debatt, men etter
     en stadig voksende demokratisk dialog.

   * Nettverksarbeidet forsøker å synliggjøre og utfordre pedagogenes
     tanker og overbevisninger.

   * Nettverksgruppene nenytter pedagogisk dokumentasjon som 
     arbeidsredskap.

   * Nettverksarbeidet understreker barneperspektivet for ut i fra dette
     å forstå pedagoger, foreldre og organisasjon.

Nettverksbarnehagene kombinerer teoretisk arbeid  med praksis, tar 
utgangspunkt i barna og deres interesser, spørsmål og vitebegjærlighet. 
Barns læreprosesser står hele tiden i fokus. Pedagogene forsøker å ”fange”
disse læreprosessene for bedre å kunne forstå og støtte. Barna utfordres
til å løse oppgaver og å stadig strekke seg etter ny kunnskap og forståelse.

Den store utfordringen i et nettverk som er inspirert av Reggio Emilia
filosofien er ikke at barnehagene utvikles til å bli like, men derimot å gi plass
for ulikheter.


