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Gyngesauen er myk og mild og kommer fra www.paustian.dk, 
Sofa fra www.leika.no daglig 

design for 
de små 
design inn med morsmelken. det er selvfølgelig 
vårt motto her i redaksjonen, og på lindtjønn 
barnehage i Kristiansand har trygge barneha-
ger tydeligvis tenkt det samme. en mer fargerik 
og kreativ oppbevaring av minstemann skal du i 
hvert fall lete lenge etter.
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- Trygge Barnehager er opptatt av å utvikle barne-
hager med både god funksjon, design og form, sier Grethe 
Sivertsen som er designansvarlig i Trygge Barnehager 
siden 2005. Det nye tilbygget til Lindtjønn Barnehage i 
Kristiansand har med rette fått navnet Friskus. 

Friskushuset er et ekstratilbud som skal fokusere på 
friluftsliv og bevegelse. Basistanken i Trygge Barnehager 
er å etablere barnehager som kan tilby noe nytt og ekstra, 
både innvendig og utvendig, forteller Grethe som jobber 
med Skandinavias største private etablerer og drifter av 
barnehager. 

Siden 1987 har Trygge Barnehager etablert hele 350 
barnehager i 140 kommuner i alle landets fylker. De samar-
beider med kommuner, foreldre, førskolelærere og barne-
hager over hele landet når de etablerer en barnehage.  
Målsetningen er å utvikle tidsriktige og moderne barne- 
hager der barn og foreldre gjennom brukerstyring, nett-
verk og læring kan tilbys et fint og trygt omsorgstilbud. 

Mini S-stoler fra Verner Panton i alle 
regnebuens farger. Tåler å bli sittet på både 
ute og inne. www.vitra.com

Små Eames-stoler med meier og et mykt 
saueskinn blir en riktig kosekrok for smårollingene i 
Friskushuset, fra www.vitra.com . Tree fra Swedese/ 
Holedesign passer ekstra godt inn i miljøet. 

De fargerike lampene i taket heter TXL og kommer 
fra www.zero.se. Grønne fantasihunder hunder fra  
www.magisdesign.com. Gyngesau fra www.paustian.dk

 >>



lindtjønn barnehage

76: design[01]2010

Det nye Friskushuset ved Lindtjønn er et sted der ungene skal være i ekstra 
aktivitet både ute og inne og leke i nært samspill med naturen. Det er tegnet 
av Opus-arkitekten Pål Reksten Stolt Nilsen.

Vi tror at bygget vil både stimulere og pirre til lekenhet og utfoldelses-
muligheter. Og det like mye for både personalet og barna. Her er det nærhet 
til naturen gjennom en glassvegg som også kan åpnes ut mot et nydelig 
skogstjern. Det er bygget inn en takterrasse der ungene kan nyte maten eller 
ha samlingsstunder. Dessuten er det et stort amfi som fyller opp den ene  
siden av taket. 

Vi har lagt vekt på å benytte gode materialer som gir rommene en positiv 
atmosfære, og dermed økt trivsel. I tråd med Trygge Barnehagers designprofil 
har vi valgt møbler som er både lekne i formen og av god kvalitet. Dette me-
ner vi gir barna en ekstra flott mulighet til å bli kjent med god design. De siste 
to årene har alle våre bygg fått en ny designprofil som innebærer at både inte-
riør og utforming har fokus på lekenthet og derved tilfører ungene noe ekstra, 
reklamere Grethe Sivertsen som er både stolt og fornøyd med resultatet. •

Klokken og de dekorative algene som har fått en sentral plass flere steder i barne-
hagen er fra www.vitra.com

Det nye barnehagebygget Friskus er tegnet av Opus-arkitekten 
Pål Reksten Stolt Nilsen som har lagt ekstra vekt på å gjøre det lekent, luftig og 
inspirerende for fysisk aktivitet og kreativ utfoldelse. 


