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PROSJEKTBESKRIVELSE 

Lekolar fikk oppdraget når Rosenlund 

barnehage skulle oppgradere 

uteområde etter 25 års slitasje. 

      For å gi ekstra utfordringer til de eldste barna er det satt opp et lite klatrestativ med 
klatrevegg og klatrenett. Stativet har en rørsklie som både kan brukes til å skli ned, og 
klatre opp. Apparatet legger til rette for mestringsfølelse. 

  

`Hele prosessen fra planlegging i vinterh-
alvåret, til gjennomføring på sommeren, 
gikk som en drøm. 

Chriss tegnet opp et flott forslag til oss. Det dekket be-
hovet for utbedring her og nå, samtidig som det ga oss 
ideer til hvor vi skal legge ressurser neste gang vi har midler 
til bruk på uteområde. Vi fikk en detaljert oversikt over 
kostnader rundt alle elementene i prosjektet, og vi kunne 
lett justere tilbudet slik at det passet vårt budsjett. Lekolar 
holdt tett kontakt med oss rundt leveringsdatoer for mate-
riell og igangsetting av arbeidet. Selve jobben ble profes-
jonelt gjennomført, vi hadde drift hele perioden arbeidet 
pågikk. Barn, personal og arbeidere omgikk hverandre med 
stor romslighet. 

Oppfølgingen i etterkant har så langt stått til vår forvent-
ning. Vi anbefaler Lekolar på det varmeste.`
Nina Smebakken Marthinsen, styrer

      I "havet" er det plassert et skip. Skipet har klatremuligheter, sklie, tunell, ratt og ramp-
er. Båten kan brukes av alle barna, da den fremre delen er lett tilgjengelig, og rolleleken 
passer for alle. 

     Balanseløypen i "vannet" som representerer tømmer som flyter i vann. Hinderløypen 
gir barna motoriske utfordringer, og er en fin måte å komme seg fra et område til et 
annet. 
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