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Planlegger barnehage i det fri fra høsten av
I Søre Trysil er planleggingen for å starte opp friluftsbarnehage i full gang.
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Plassen: Morten Olesen Lutnæs og Elisabeth Holen Freitag i styret for Trysil friluftsbarnehage er godt
i gang med å planlegge åpning av barnehagen fra høsten av.
De begynte planleggingen i fjor men det ble for få barn da. I stedet var det noen som tok ansvar og
etablerte en familiebarnehage i påvente av friluftsbarnehagen. Familiebarnehagen hadde som mål å
drifte dette året her.
- Nå er vi godt i gang med planleggingen for neste år med friluftsbarnehage, forteller de. De må ha
åtte barn i barnehagen for at det skal gå økonomisk rundt. Antall barn kommer litt an på hvor mange
som er over og hvor mange som er under tre år. De yngste teller for mer enn en plass.
I familiebarnehagen i dag er det fem barn. De må søke om plass i friluftsbarnehagen, ettersom det er
et nytt selskap som oppretter tilbudet. Barn fra hele Trysil kan søke til barnehagen.
MYE UTE
Tanken bak en friluftsbarnehage er at ungene skal være ute mest mulig.
- De skal hentes og leveres i barnehagen i Plassen, som vil være basen. Spesielt for de yngste vil
dagens barnehagelokaler være et samlingssted, forteller Freitag. Det er planer om å bygge en
gapahuk på det store fine uteområdet som skolen og barnehagen i Plassen har.

- Men for de aller yngste er det fint å ha et sted å kunne gå inn også. Så kan vi heller bare være litt
ute og litt inne i løpet av dagen, sier hun.
For de største barna blir friluftstanken enda mer uttalt.
- Vi kommer til å sette opp en trelavvo oppe i skogen som skal være basen for dem, forteller Lutnæs.
Lavvoen vil være vedfyrt, og ha glass i taket slik at man er «i friluft» selv om man er innendørs.
Denne lavvoen er det planer om å bygge uansett om det blir mange nok barn til å sette i gang
barnehagen. Det vil uansett være noe skolen vil ha stor glede av.
MYE Å FINNE PÅ
Freitag og Lutnæs synes det egentlig er rart at det ikke finnes tilbud om friluftsbarnehage i Trysil fra
før - her som det er så mange flotte muligheter til å være ute i skog og mark, og mange aktiviteter å
drive med.
- Vi vil nok forsøke å samarbeide med flere aktører slik at barna kan får være med på ulike aktiviteter
i barnehagetiden, forteller de. Blant annet er det planer om å få til svømming en gang i uka.
Ellers er det mange aktiviteter som det kan vræe moro for barnehagebarna å prøve seg på.
- Sånn sett vil ungene her i Trysil friluftsbarnehage bli veldig gode ambassadører for alt som Trysil har
å by på, sier de.
Selv om det skal være en friluftsbarnehage vil det selvsagt bli tatt hensyn til både vær, temperaturer
og komfort for barna. Alt skal foregå innenfor de strenge rammene som finnes for barnehagedrift.
- Det finnes norske studier som viser at barn som er mye ute har lettere for å konsentrere seg og blir
roligere. Det ser vi på som en stor fordel, sier Freitag

