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OG MYE MER!
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Plan og bygg
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Velkommen inn i planprosessen!
Krype – høre – tegne – balansere – skli! 
Her kan du oppleve planprosessen ved å gå gjennom en 
hinderløype og lære om den lange veien fra planoppstart til en ferdig 
reguleringsplan.

Alder: Passer for alle. Også gøy for de minste!

Åsmunds tegneserieverksted
Synes du det er gøy med tegneserier?
Bli med og lag din egen stripe om byen du bor i!

Alder: Passer best for større barn og ungdommer, min. 8 år.

Konstruksjonslek 
Hvem klarer å bygge det høyeste tårnet av spaghetti og 
marshmallows?

Alder: Passer fra 3 år

En by av melkekartonger!
6. og 7. trinn fra flere skoler i Kristiansand har bygd modeller 
med drikkekartonger som er satt sammen til en stor by. Denne 
byen mangler byrom, torv, parker og lekeplasser. Bli med og lag 
uterommene i melkekartongbyen.

Alder: Passer fra 6 år i følge med en voksen. Det brukes limpistol.
 
Marviksletta i 3D
Ta på deg VR-brillene og se på den nye bydelen som er under 
utvikling på Marviksletta!

Alder: Passer fra 5 år
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Agder BOBY 
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Tegn hvordan du vil bo
Hvordan har du lyst til å bo når du blir voksen? Vil du bo i høyden, 
eller vil du kanskje bo under jorda? Vil du bo alene, eller sammen 
med andre? 
Bli med oss i Agder BOBY og tegn drømmehjemmet ditt!

Alder: Passer for alle

Klima og arealutvikling/ Innbyggerdialog
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

Kommuneplanen – hva sier barna?
Kommunen har jobbet i nesten to år med en helt ny kommuneplan. 
Planen skal si noe om hvordan vi skal bo og leve i fremtiden mot 
2034. Barnas stemme er viktig for å forstå hvordan det er å bo og 
vokse opp i de ulike bydelene i kommunen. 

Kom og se hva barn og ungdommer har sagt om tema som natur, 
miljø, lek og bygninger. Hør hvordan barnas stemme er tatt med 
inn i planen, snakk med en planlegger og med barn og unges 
medvirkningskoordinator. Drop-in kino og utstilling.

Alder: Passer fra ca. 6 år

Parkvesenet
Sted: Wergelandsparken, ved Øvre torv

Sammen med parkvesenet kan du plante løk i Barnas bed som blir 
til blomster når våren kommer. Du kan også lære om gamle trær og 
telle årringer.

Alder: Passer fra 3 år og oppover

Legoverksted
Alder: Passer fra 3 år

Arkitekturcafé 
Møt plan- og bygningssjef Venke Moe i arkitekturcaféen og slå av en 
prat! Det blir servert gratis kaffe, saft og boller. 

Steinerskolen i Kristiansand/ Plan og bygg
Sted: utenfor Rådhuskvatalet, Øvre torv, Rådhusgata 18

Gatekunst
Lær å lage graffiti sammen med en kunstner. 
(Vær obs på at evt. flekker fra spraymalingen ikke kan vaskes ut av 
klærne.)

Alder: Passer for større barn og ungdommer, min. 7 år.

Kultur og innbyggerdialog/ Arne Vilhelm Tellefsen
Oppmøtested: utenfor Rådhuskvatalet, Øvre torv, Rådhusgata 18

Kunstvandring
Omvisning i ny og gammel kunst i Kvadraturen med gatekunstner 
Arne Vilhelm Tellefsen og kulturrådgiver Angjerd Munksgaard. 
Varighet: ca. 25 min.

Alder: Passer for alle
Tidspunkt: kl. 12:00, kl. 13:00 og kl. 14:00
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Henning Larsen
Sted: Wergelandsparken og Domkirkeparken

Ingen by uten parker og bytrær
Kom med på et spennende rebusløp rundt i Wergelandsparken og 
Domkirkeparken. På løpet lærer vi mer om hvilke trær og planter 
som vokser i parken, hvilke dyr og insekter som lever i parken og 
hvorfor slike grønne parker er så viktige for oss mennesker som bor 
i byen.  

Alder: Passer for alle i følge med en voksen. Ellers fra ca. 7-8 år.

Kristiansand domkirke
Sted: Kristiansand domkirke, ved hovedinngangen

Oppdagelsesferd i domkirka
Bli med på en spennende omvisning i domkirken hvor vi blant annet 
leter etter symboler og sjekker ut hemmelige rom!

Alder: Passer for alle
Tidspunkt: kl. 11:00, kl. 11:30 og kl. 12:00

Posebyen vel
Sted: Øvre del av Gyldenløvesgate fra hus nr. 81 til hus nr. 91

Lek med arkitektur i gata
Hvordan kan landskapsarkitektur sammen med kunst stimulere til 
aktivitet og bruk? Bli med og utforsk ulike måter å bruke gata på. 
Test ut sykkelrampe, lekeområder, kunst og installasjoner. Biler 
ingen adgang!

Alder: Passer for alle

Om Barnas arkitekturdag
Barnas arkitekturdag arrangeres årlig av plan og bygg i kommunen.
Gjennom arkitekturdagen ønsker vi å formidle hvordan byer formes 
og planlegges, fortelle hva yrkene arkitekt og byplanlegger er, gi økt 
bevissthet om arkitektur, byhistorie og om rommene mellom bygningene. 
Vi vil også gi barn og unge muligheten til å jobbe med byplanlegging og 
arkitektur og å møte mennesker som jobber til daglig med dette.

Barna er våre fremtidige innbyggere, arkitekter, planleggere og 
beslutningstagere. Det er derfor en viktig investering i fremtiden å formidle 
arkitektur og byplanlegging til barn. Barn oppfatter ofte intuitivt hvilke rom 
det er godt å være i, hvilke steder i byen de trives i og hvor de ikke trives. 
Det er spennende å utforske disse temaene sammen med barn. 

Arkitekturdagen er en spennende dag for alle alders- og 
befolkningsgrupper. Samtlige aktiviteter foregår i Kvadraturen.

Med forbehold om endringer i programmet.

Vi gleder oss til å se deg på arkitekturdagen!

Alle arrangementer er gratis og åpent for alle! Alle aktiviteter forutsetter at 
barn er i følge med en voksen. Det vil bli tatt bilder og videoopptak under 
arrangementet.
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Kristiansand kommune, plan og bygg, i samarbeid med:
Kristiansand domkirke - Steinerskolen - Agder BOBY 
Posebyen velforening - Henning Larsen - Parkvesenet 
Klima og arealutvikling - Innbyggerdialog - Kultur og 
innbyggerdialog/ Arne Vilhelm Tellefsen

Program for dagen
Gjennom hele dagen er det ulike aktiviteter i Rådhuskvartalet, i Wer-
gelandsparken/ Domkirkeparken og i Gyldenløves gate. I tillegg er det 
omvisning i domkirka og kunstvandring til faste tidspunkt. Se programmet 
for detaljer.

Tidspunkt Aktivitet Sted
11:00 - 15:00 Verksteder og aktiviteter 

med plan og bygg, klima og 
arealutvikling, innbyggerdi-
alog, Agder BOBY, Steiner-
skolen

Rådhuskvartalet

11:00 - 15:00 Aktiviteter med parkvesenet 
og Henning Larsen

Wergelandsparken/ Dom-
kirkeparken

11:00 - 15:00 Gatelek i Posebyen Gyldenløves gate 81 - 93

Aktiviteter til faste tidspunkt:
kl. 11:00 Oppdagelsesferd i domkirka Domkirka
kl. 11:30
kl. 12:00

kl. 12:00 Kunstvandring Oppmøte utenfor Rådhus-
kvartaletkl. 13:00

kl. 14:00

Følg Barnas arkitekturdag på kommunens hjemmeside:


