
Det er 13 minusgrader og en sur sno
blåser inn på lekeområdet utenfor 
Drivdalen barnehage. Men de eldste
ungene leker seg ute sammen med to
av de ansatte.
– I denne temperaturen holder vi de 

minste inne, sier Trude Jacobsen som
sammen med Eli Hindseth er ute sammen
med 2007- og 2008-barna. De eldste har
igjen et halvår i barnehagen før de 
begynner på skole til høsten. 
Ungene på Drivdalen skole har fri slik at

barnehagebarna har all verdens boltreplass
og er inne på skoleområdet når OPP 
kommer. 
Her plasserer barna de små isfigurene de

har laget av fargetilsatt vann, som de har
hatt stående ute i melkekartonger og andre
former. Barna arbeider konsentrert med å
få plassert figurene i den harde snøen i
skråningen ned mot skolegården. Når de

har gjort seg ferdig, går ungene inn på 
barnehagens lekeområde igjen. Noen
finner fram spader og forsøker å grave i
den harde snøen. Andre klatrer opp på
noen malte stubber av varierende høyde
som er plassert på rekke. 

– Skal vi gå inn og varme oss litt i grill-
huset? spør Hindseth. Mens noen kommer
med det samme, må enkelte pusle ferdig
med sitt før de reagerer. 
Når OPP vil vite hvilke muligheter de

eldste barna har til å utfolde seg, og om de
for eksempel får lov til å klatre i trær, får
vi vite at det ikke skorter på muligheter. 
– De holder på oppe ved gjerdet der de

kan klatre i trærne. De kan også utfolde
seg ved gapahuken vi har sammen med
skolen nedenfor her. Der er det også ei
løype med tau som de kan klatre i, 
forteller Hindseth.
– Selv om vi følger med på hva barna

gjør, går vi ikke og passer på hva de får
lov til eller ikke hele tida, sier Jacobsen. 
Hindseth mener det er viktig at barna får

leke fritt sammen uten å bli forstyrret. 
– Det er den viktigste leken i barnehagen;

både for det sosiale, kreative og for 
fantasien, sier hun. 
– Ofte blir det mer tilrettelagt inne, 

forklarer Jacobsen som forteller at de eld-
ste barna har førskole hver torsdag. 
– Så er vi i bassenget med dem hver 

onsdag, tilføyer Hindseth. 
Der handler det først og fremst om å bli

trygg i vannet, ifølge Jacobsen som 
forteller at bassengtimene ikke innebærer
svømmeopplæring. 
– Men de får boltre seg som de vil og 
enkelte er så trygge i vannet at de ikke er
redd for å plukke opp ting på bunnen, sier
hun. 
Ungene i Drivdalen barnehage har

uvanlig mange muligheter ettersom barne-
hagen holder til i samme bygg som skolen.
Det gjør at de bruker å ta gymsalen i bruk
når gradestokken kryper under 15 minus.       
– I gymsalen har vi brukt å lage hinder-

løype med balanseøvelser og klatring i 
ribbevegg og tau de kan slenge seg i, 
forteller Jacobsen.
Hindseth forteller at de også har tilgang

til sløydsalen som blir benyttet. 
– Ungene har laget båter. De har saget,

snekret og malt, sier hun. 
– Har dere menn ansatt her?
– Vi har hatt en som har vært her i 

perioder. Skulle gjerne hatt det, men når
vi utlyser ledige stillinger er det ingen
som søker, sier Jacobsen.
Hindseth ser det ikke som en 

nødvendighet å ha mannfolk i staben og
sier dette ikke trenger å være en for-
utsetning for at barna skal få utfolde seg.   
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AKTIVE: Selv om det er 13 minus og vind ved Drivdalen barnehage, er ikke det til hinder for at de eldste barna får være ute. Eli Hindseth passer på mens Alf S
Heggvold, Ingebrigt S Heggvold, Kristin Nordbø ( i rød dress), Hanna Bjørndalseter, Anna L Megarden og Haldor L Loe leker seg.

Koser seg ute i kulda

– Risikofylt lek gjør barn tryggere
Dordi Aalbu, enhetsleder for de to kommunale
barnehagene Pikhaugen og Høgmo, hilser
Jæres invitt til diskusjon om barnehagelek vel-
kommen.
– Dette er en veldig interessant og aktuell diskusjon.

Norske forskere har sett på dette med risikofylt lek, noe
som har skapt interesse også utenfor landets grenser,
sier Aalbu. 
Når det gjelder lekeapparat i barnehager, peker hun på

at slike er underlagt en sikkerhetsnorm for å forebygge
farlige skader. At det er fallunderlag gjør det ikke 
mindre spennende for ungene, mener hun. 
Aalbu presiserer at hun snakker på de kommunale 

barnehagenes vegne, og sier det er uaktuelt å innføre
forbud mot klatring i trærne. 
– Vi kapper ikke greiner i de kommunale barnehagene.
Vi er så heldige at vi har naturlekeplasser og mener det
er kjempeviktig at barna får utfolde seg, sier hun.

Aalbu peker samtidig på at det å ha ansvar for andres
barn innebærer at sikkerheten må ivaretas. Noe som
betyr at de voksne, selv om barna leker fritt, må følge
med og være tilstede. 
Aalbu sier seg enig med Leif Jære om at det å teste

egne grenser og oppleve mestringsfølelse er viktig for
barna. For enkelte barn skjer dette uoppfordret, for
andre ikke. 
– Voksne må gjerne utfordre forsiktige barn til å prøve.

Risikofylt lek gjør barn tryggere. Det handler om å 
mestre. Den største mestringen opplever du når du har
flyttet grenser. Det ser vi daglig i barnehagen, sier
Aalbu.

VIL HA FLERE MENN
Aalbu vil ikke at alle spenningsmomenter fjernes i

barnehagene, men at en må ha et bevisst forhold til gra-
den av risiko. Det kan for eksempel være vondt å få
skrubbsår, men det er ikke farlig. I forhold til å gi ung-

ene motoriske utfordringer får de være mye på tur ute i
naturen. 
– Der er vi kjempeheldige i Oppdal, sier Aalbu som

peker på at det å gi barn mestringsfølelse og sjøltillit gir
en viktig ballast både fysisk og psykisk videre i livet. 
– Har dere mannlige ansatte i barnehagene?
– Per i dag har vi to mannlige ansatte i de kommunale

barnehagene. I tillegg har vi et par mannlige tilkallings-
vikarer. Jeg ser absolutt verdien av å ha et godt 
kvalifisert personale der begge kjønn er representert, og
håper flere menn vil utdanne seg innenfor barnehage-
feltet, sier Aalbu. I 2011 var det 30 kvinner og 1 mann.
Hun oppfordrer menn som er nysgjerrig på arbeid i

barnehagen til å melde seg som tilkallingsvikar, og 
kanskje finne ut om dette er drømmejobben. Selv om
menn tradisjonelt ofte aksepterer risikofyllt lek lettere
enn kvinner, mener Aalbu likevel ikke  at mannlige 
ansatte er en forutsetning for at barna skal få ivaretatt
sitt behov for motoriske utfordringer i barnehagen.   


