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Idédugnad for Barnas arkitekturdag 2021 – notat 
Dato: 25.05.2021 
Sted: Teams 
Deltagere: 
Navn Representerer E-post-adresse 
Marit Eik Klima og 

arealutvikling, 
Kristiansand kommune 

Marit.eik@kristiansand.kommune.no 

Mette Cecile 
Johansen 

redaktør av Barn i 
Byen 

mette@barnibyen.no  

Jorunn 
Monrad 

Byantikvar byantikvaren@kristiansand.kommune.no 

Tone 
Mjåland 

Barn og unges 
representant i 
plansaker, 
Kristiansand Kommune 

tone.mjaland@kristiansand.kommune.no 

Line Ørstavik Kristiansand 
museum/Vest-Agder-
museet 

Line.Orstavik@vestagdermuseet.no 

Venke Moe Plan- og bygningssjef Venke.moe@kristiansand.kommune.no 
Christina 
Rasmussen 

Areal- og 
transportenheten, 
Kristiansand kommune 

christina.rasmussen@kristiansand.kommune.no 

Angjerd 
Munksgaard 

Kultur og 
innbyggerdialog, Krs 
kommune 

angjerd.munksgaard@kristiansand.kommune.no 

Ane 
Falkenhaug 

Agder 
Arkitektforening; 
Trollvegg  

ane@trollvegg.no 

Nina Tveit Medvirkningskoordinat
or i plan- og 
byggesaker, kultur og 
innbyggerdialog i Krs 
Kommune 

nina.tveit@kristiansand.kommune.no 

Vårin 
Traaholt 

SKMU vaarin@skmu.no 

Ørjan Olsen 
Furnes 

Bylab 
Lagmannsholmen/ 
Plan og bygg 

orjan.furnes@kristiansand.no 
 

Elin Oveland Nabolag i Posebyen  
Maria 
Steinstø 

Agder BOBY Maria.Steinsto@wsp.com 

Jenny 
Ramsvik 

Vitensenteret Jenny.Ramsvik@vitensor.no 

Paulina E. 
Nordström 

UiA 
samfunnsplanlegging 

paulina.e.nordstrom@uia.no 
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Aase Hørsdal Parksjef Aase.Horsdal@kristiansand.kommune.no 
Sonja Sjølie Plan og bygg Sonja.sjolie@kristiansand.kommune.no 
Else Reither Plan og bygg Else.reither@kristiansand.kommune.no 

 
I begynnelsen av idédugnaden presenterte Gisela og Nina prosjektet «Barnas 
arkitekturdag» og fortalte om tidligere arrangement, se også ppt-presentasjon i 
vedlegget. Det ble også vist film om arrangementet. Etter det fikk alle deltagere 
anledning til å presentere seg og å komme med sine innspill, ideer og spørsmål. 
 
Klima og areal, Kristiansand kommune 
- Jobber med kommuneplanens arealdel og ønsker å synliggjøre medvirkning fra barn 

og unge fra arbeidet med kommuneplanens arealdel. 
 
Agder BOBY 
- Lurer på om de kan gjøre samme verksted som i 2019? 

o Svar: Det er fullt mulig å gjenta et verksted som fungerte bra! 
- Er interessert i farger i byutvikling. Hvordan påvirker farger oss? Kunne man lage et 

opplegg rundt det tema? 
 
Vitensenteret 
- Var med i 2019 hvor de hadde flere aktiviteter og ønsker å være med igjen i år. 
 
Bylab Lagmannsholmen 
- Invitere inn til Bylaben i Lagmannsholmen. Oppgave: Tegne visjonsbildet for 

Lagmannsholmen. 
 
Kultur og innbyggerdialog 
- Har ansvar for kommunens kunstsamling. 
- Forslag: Byvandring som viser kunst i offentlig rom, både klassisk kunst og 

gatekunst, kanskje sammen med en gatekunstner. 
 
Parkvesen 
- Ta med det grønne perspektivet. 
- For eksempel naturbingo eller skattejakt. 
- Kan parkvesenet bruke urtehagen i strandpromenaden? 
 
Agder arkitektforening i samarbeid med Trollvegg 
- Bruker Trollveggs lokaler. Ønsker å invitere inn i et arkitektkontor; det var mange 

besøkende sist gang. 
- Forslag: et opplegg med arkitekturopprøret som tema. Kanskje lage en collage, en 

gate. Snakke om estetikk med barna. 
 
Byantikvaren 
- Interessant med det grønne perspektivet. Hva har vokst i byen i gamle dager? Hvilke 

planter ble dyrket? Ballastplanter? 
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Barn og unges representant 
- Hvordan kan man bruke resultatet i etterkant? Hvordan får både barna og voksne 

noe ut av det? 
 
Plan og bygg 
- Skal lage en hinderløype som forklarer planprosessen til barn. 
- Fokus på at vi er en ny og større kommune. 
- Stort kart på gulvet som viser hvor mye større kommunen er blitt? 
- Mulighetsstudie for Tinnheia, Tinnheia som case – kan vi stille ut noe fra dette 

arbeidet? 
- Arkitekturcafeen har ført til mange gode samtaler med folk i alle aldre. 
- Tidligere år har resultater blitt brukt for eksempel til innspill til gatebruksplanen, 

hvordan kan man få barnefamilier til kvadraturen og til en ny lekeplass i sentrum.  
 
Medvirkningskoordinator 
- Tema grønne tak 
- «Digital studietur» hvor man lager en collage eller en film som viser hvordan det er i 

andre byer. 
 
Vestagdermuseet 
- Tema Bakgård. 
- Det ble foreslått å lage en mini-bakgård f.eks. i Rådhuskvartalet hvor man hører 

dyrelyder fra lydanlegg. 
- Plan og bygg: Tidligere har vi hatt en utstilling av noen miniaturhus fra Minibyggerne. 

Kanskje de kan få til et samarbeid? 
 
Sørlandets kunstmuseum 
- Har på høsten en utstilling «Fra Katta til kunstsilo». Foreslår en rebusløype fra 

kunstmuseet til Silokaia. 
- Kommer også til å ha noen verksteder på huset 
- En oppgave om farger i byen. 
 
UiA samfunnsplanlegging 
- Eksamensoppgave hvor barn tok bilder av ting de liker og ikke liker i Posebyen. 
- Teori om gode steder som bakgrunn, samt diverse veiledere. 
- Evt. gjøre det på nytt? 
- Plan og bygg: Kan man stille ut resultatene på Barnas arkitekturdag? 
 
Nabolag i Posebyen 
- Stengte en gate i Posebyen i 2019. Kan stenge gate igjen og ha aktiviteter i gata, 

men har ikke lenger tilgang til Sløyden. 
- Todda fyller 150 år; kanskje de kan være med for å markere dette? 
 
 
Det kom også opp spørsmål om økonomi og midler. I år har vi ikke fått midler fra 
hverken Agder fylkeskommune eller Cultiva. Kommunen bidrar derfor med egne midler.  
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Plan og bygg informerte også om noen planlagte verksteder: Street art med en kunstner 
og en modellbyggingsoppgave. Det er også sendt ut invitasjon til alle høstens 6. klasser i 
kommunen om å lage en modell til en utstilling med tema: «Om du skulle bo i 
Kvadraturen – hvordan ville ditt hus se ut? Bygg en modell av ditt hus og finn det igjen i 
en stor modell av kvartaler i Kvadraturen på Barnas arkitekturdag! Denne modell vi bli 
plassert i en større bymodell som vi stiller ut i Rådhuskvartalet. 
 
Viktig informasjon: 
Frist for å levere tekst til programmet er 31. august. 
Vi trenger følgende informasjon: 
- Kort tittel og beskrivelse av verksted/ aktivitet (ca. 2 linjer) 
- Aldersgruppe det passer for (kan også være for alle aldre) 
- Om dere ønsker å være i Rådhuskvartalet eller i egne lokaler 
- Antall medvirkende og størrelser for å kunne bestille t-skjorter (fint om noen kan 

gjenbruke t-skjortene fra tidligere) 
 
I september inviterer vi til et planleggingsmøte for å avklare den praktiske 
gjennomføringen. 
 

Plan og bygg v/Gisela Nilsen og Nina Malo, 25.05.2021  
 
 
Vedlegg: presentasjon fra idédugnaden 
 


