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Storsteinnes, Balsfjord

SØknad om m¡dler

til utvikling av lekeområdet i Trollskogen barnehage

Trollskogen barnehage er en foreldreeid barnehage som åpnet ijanuar 1996.
Barnehagen drives som SA. Totalt har vi 52 barn og 17,30 årsverk. Vi består
av 3 avdelinger, Furua som er en småbarnsavdeling med plass til barn fra 0
3 år, og Kongla og Grana er avdelinger med plass til barn fra 3 - 6 år.

-

Vår barnehage har en fantastisk beliggenhet på Moan på Storsteinnes i
Balsfjord kommune. Den er omgitt av flott natur utenfor gjerdet, men har et
eldre uteområde innenfor gjerdet som har et stort behov for oppgradering og
utvikl¡ng. Dette for å gi bedre muligheter for motorisk og fysisk utvikling, samt
stimulering av sanser og lek. I dag bærer området preg av eldre apparater,
mye sand og mangelfull drenering for vann. Under kan dere se bilder fra
dagens uteområde:
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Barnehagen har et fokus på å være mye ute, og et oppgradert uteområde vil
skape flere. muligheter for barna og de ansatte. Vi har et mål om å skape et
funksjonelt uteområde gjennom en helhetlig oppgradering fremfor stykkevis
innkjøp over flere år. Vi har fått et tilbud om utstyr og materialer som er
produsert for å holde i minimum 30 år og leveres med 10 års garant¡.

Lekeområdet er planlagt med 9 ulike soner som tølger:
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Område 1: lnngangspartiet med figur for å skape en hyggelig velkomst.
Område 2: Område for mindre barn.
Område 3: Kulturområde med fokus på lokalt landbruk og samisk kultur
Område 4: Sandlek
Område 5: Område for større barn.
Område 6: Sentralt sitteområde for samlinger og måltid.
Område 7: Ballbinge.
Område 8: Akehaug.
Område 9: Sykkelområde med fokus på trening av trafikkultur.

Som følge av at området nærmest huset må dreneres, ønsker vi at det legges
gummiasfalt i forbindelse med den vanlige asfalten slik at vannet føres bort fra
huset. Vi velger å gå for gummiasfalt fordi dette forhindrer fallskader, det er lett
å rengjøre, materialet har anti-sklifunksjon og det har en lyddempende effekt.
Utseendemessig vil det skape sammenheng iområdet, og vi ønsker å benytte
farger og figurer som er innbydende og st¡mulerer til lek og læring.
For å realisere dette prosjektet er barnehagen avhengig av økonomisk støtte
da dette er en betydelig innvestering for en foreldreeid barnehage. Vedlagt
tølger kostnadsoverslag, samt nærmere beskrivelse og utforming med
illustrasjoner. Her er et oversiktsbilde av det planlagte uteområdet:
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Vi er helt avheng¡g av Økonomisk stØtte for å kunne realisere planene til det
beste for barna. Vi ville satt stor pris på om dere vil gi en Økonomisk støtte til
prosjektet vårt. Planlagt oppstart er våren 2022.
Vi håper på et positivt svar!

Hilsen

Eierstyret i Trollskogen barnehage
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