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Funksjons og arealprogram for kommunale barnehager i Sandnes kommune  
 
Det har vært ønske om et romprogram/ funksjonsbeskrivelse for den kommunale 
barnehageutbyggingen i Sandnes.  I drøftinger der Eiendomsselskapet, hovedverneombud og 
tillitsvalgt har deltatt, har en konkludert med at det lages et funksjons og areal program for 
barnehager i Sandnes. 
I arbeidet med funksjons og arealprogram har en videre fått innspill av styrerne i drøftinger i 
styrermøte for de kommunale barnehagestyrerne der eksisterende bygg ble evaluert. 
 
Viktige prinsipper: 
 

 Det må legges til rette for helhet og sammenheng i de fysiske omgivelsene som omfatter 
både arealet ute og arealet inne. 

 Fleksible arealer 

 Tilrettelegging som gir barn mulighet for medvirkning, er en attraktiv arbeidsplass for ansatte 
og en møteplass for foreldre. 

 Fokus på kvalitet, kostnad og arealeffektivitet. 

 Universell utforming. 
 
Funksjons og arealprogrammet gjelder ved nybygging. Ved ombygging av eksisterende bygg og 
rehabilitering av kommunale barnehager følges programmet så langt det lar seg gjøre. 
 
 
Tomtevalg. 
I kommuneplanen er følgende prinsipper slått fast når det reguleres areal for boligutbygging: 
 

Barnehage 

 Gjennom bruken av tjenestesjekklisten sikres behovene for nye barnehagetomter med 
arealbehov ift. dimensjonering av bygget 

 Arealbestemmelsene må hjemle mulig annen bruk av barnehagetomten/bygget når 
grunnlaget for barnehagedrift ikke lengre er til stede. 
Muligheter for bruk til andre offentlige tjenestebehov, tilførsel som grønt område mv. er 
kriterier som må avgjøres og hjemles i enkeltplanene. 

 Lokaliseringsmessig er det et mål at det er barnehageplasser i nærområdene der folk bor. 
Det gir kort vei og mulighet for å gå/sykle fra bolig til barnehagen. Kvalitetsbarnehager i 
nærmiljøet er det som befolkningen etterspør i størst grad. 
Alternativ lokalisering er nært hovedtransportårer/knutepunkt slik at barnehagen er lett 
tilgjengelig på vei til/fra arbeid. 

 Kapasitetsmessig i planperioden er det behov for å ha klar for bygging minst en 
barnehagetomt årlig i størrelsesorden 5-8 mål. 

 Barnehage kan etableres på egen tomt eller i kombinert bygg med andre egnede 
funksjoner når krav om uteareal og lekeareal er oppfylt. Selve oppføringen og driften av 
barnehagene i Sandnes skjer i både kommunal og privat regi, og selve prioriteringen skjer 
i årlig rullering av plan for barnehager som også er grunnlag for tilskudd til private 
barnehager. 
For de konkrete behovene i bydelene vises til kapittelet om Arealforvaltning der 
løsningene er nærmere beskrevet. 
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Lokaliseringsprinsipper for nye barnehager. 
 

 Primært i nærområdene der barna bor. 

 Sekundært nært hovedinnfartsårer/knutepunkt/bydelssenter 

 Det er en fordel å bygge nær kollektivtraseer. 

 Riktig fordeling mellom byområder. 

 God tilgang til grøntområder. 

 God trafikkmessig tilgjengelighet.  

 Fortrinnsvis plassert i randsonen av boområdene for å unngå unødig trafikk inn i 
boområdene. 

 Økt bosetting i sentrum må følges opp med barnehager i sentrum/sentrumsnært. 
 
 
I tillegg bør tomten være godt egnet til formålet som innebærer: 
 

 Gode grunnforhold 

 Gode klimatiske forhold som sol og dagslystilgang. 

 Lett tilkomst til naturområder i gangavstand fra barnehagen. 

 God atkomst for kjøretøy, syklende og gående og god tilknytning til kollektivtrafikk. 

 Beskyttelse mot farer som trafikk, støy og forurensing. 

 Variert terreng. 
 
Avkjørsel og parkering. 
Det bør legges til rette for at foreldre fremdeles leverer og henter barn med bil. Det må altså være 
tilgjengelige parkeringsplasser for foreldrene. Dette kravet kan reduseres etter hvert som det 
etableres barnehager i nærmiljøet, men i overskuelig framtid er det mange foreldre som blir tildelt 
barnehageplass i andre bydeler enn der de bor. 
 
Selv om det er en ønskelig utvikling at personalet bruker sykkel eller kollektivtransport når de skal på 
jobb, vil en måtte påregne at det legges til rette for at ansatte også har behov for parkere nær 
jobben.  
 
Det bør legges til rette for sykkelparkering. 
 
Så langt som mulig må det legges til rette for parkering der barna mest mulig skjermes for biler i 
bevegelse.  
 
Barnehagens utearealer 
Ved plassering av bygget må det tas hensyn til at det bør være god visuelle kontakt mellom barnas 
oppholdsareal inne og utelekeplassen. 
I opparbeidelsen av lekeområdet bør det i størst mulig grad søkes å bevare og benytte 
naturkvaliteter på tomta. En må ta hensyn til alle aldersgrupper samtidig som lekearealet skal være 
inspirerende og utfordrende. 
 
Inngangspartiet skal være overbygget og skjermet for vær. Lekearealet ute bør opparbeides med 
ulike soner for aktivitetsbruk, behovet for oversikt samt avgrensede områder som gir mulighet for å 
ta spesielt hensyn til de minste barnas lek. Beplantning bør være nyttebusker som frukt/bær og 
busker som fremhever de ulike årstidene og som er tilpasset allergikere. I tilknytning til hovedbygget 
kan det bygges halvklimatiserte rom som kan gi mulighet for ulike aktiviteter. 
Halvklimatiserte rom kan for eksempel brukes til soving, oppbevaring av vogner, som tema rom natur 
og miljø og/eller som formingsrom. 
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Avfallskur/kompostbeholdere og utvendige boder til leker og redskap må ses i sammenheng med 
dette. 
 
Det bør tilrettelegges for følgende aktiviteter på uteområdet: 
 

 Vann ( her må sikkerhet ivaretas) 

 Sandbasseng 

 Sklie og klatring 

 Disser/husker 

 Sykling 

 Ball 

 Lekehus 

 Balanselek 

 Kjøkkenhage/grønnsakhage. 
 
Den statlige normen for utendørs lekeareal er 6 ganger godkjent lekeareal inne.  Eventuell reduksjon 
i utendørs lekeareal åpnes det for dersom barnehagen har tilgang til naturområder nær barnehagen  
 
Barnehagens arealer inne. 
Det bør kunne være mulig å samle barna i store rom og i mindre lukkede rom, og barns behov for 
tilhørighet i en mindre gruppe skal ivaretas og prioriteres høyt. 
Barnehagen planlegges med primærarealer/hjemmebase og fellesarealer/spesialarealer. 
 
Barnas leke og oppholdsareal. 
Dette arealet er det arealet som står til disposisjon for barnas aktiviteter. Dette arealet består av 
lekerom, grupperom og fellesrom med fratrekk av arbeidssone der fellesrom er tilknyttet kjøkken.  
Dersom barnas garderobe egner seg som leke- oppholdsrom kan denne medregnes. 
Arealet skal være egnet for barns lek og kunne benyttes hele barnehagens åpningstid. Lekearealet 
skal ivareta ulike aktiviteter og ha areal for å samle store barnegrupper og mindre grupper. Arealet 
må kunne ivareta basisfunksjoner som spise og hvilerom. Arealene må også ivareta aktiviteter som 
skal kunne gå over tid og ha skjermet areal for smågrupper. Fortrinnsvis skal aktivitetsareal ha lave 
vinduer og godt dagslys. 
Det må være solskjerming og mulighet for lufting gjennom lukkevinduer i alle oppholdsrom 
Når det gjelder godkjenning av barnehager følges   Lov om barnehager og veiledende norm: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1/5/7/5.html?id=669142 
 
her følger en veileder om utearealer: 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/F-4225.pdf 

 

I Sandnes er  følgende vedtektsfestet: 

§ 7. Leke- og oppholdsareal pr barn 

Netto leke- og oppholdsareal pr barn er 4 m2 og 5,5 m2 for h.h.v. barn over 3 år og under 3 år, 
vedtatt av Bystyret august 1990. 

Arealnormen for funksjonshemmede barn bør være lik normen for barn under 3 år. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1/5/7/5.html?id=669142
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/veileder/F-4225.pdf
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For barnehager som i hovedsak oppholder seg utenfor barnehagens arealer inne/ute, kan 
arealnormen etter en skjønnsmessig vurdering i samarbeid med kommunalsjefen, settes noe lavere. 

Alle barnehager får fastsatt sitt lekeareal i en godkjenningssak etter barnehageloven. Det er 
godkjenningen av lekearealet som bestemmer hvor mange barn barnehagen kan ha. Før denne 
godkjenningen skal barnehagen godkjennes etter forskriften miljøretta helsevern i skoler og 
barnehager. 

En tommelfingerregel er 77 kvm lekeareal pr. avdeling/base.  Da kan arealene brukes av ulike 
sammensetninger av grupper.  Alt lekeareal ligger ikke i avdelingsrom/baserom, men det er 
hensiktsmessig i bygg med mer enn en etasje at det er tilstrekkelig lekeareal for de barna som har 
avdelingsareal i hver etasje. 

 I en barnehage der 4 avdelinger skal ha tilhold i 1. etasje, bør det altså være 308 kvm lekeareal i 
etasjen fordelt på avdelingsrom, fellesrom/kjøkken og eventuelt i fingarderober. 

Eksempler: 

 En seksavdelings barnehage trenger totalt ca. 460 kvm lekeareal innendørs. 
Barnehagen trenger et utendørs lekeareal på ca. 2760 kvm. 

 

 En åtteavdelings barnehage trenger totalt ca.615 kvm lekeareal innendørs. 
Barnehagen trenger et utendørs lekeareal på ca.3.690 kvm. 
 

Arealet som er tenkt til lek må kunne fungere som lekesoner daglig og ikke bare når det er fest. 
Tilgang til fellesarealer fra avdelingene blir dermed viktig. 

Barnehagen må tilrettelegges for fleksibel drift slik at avdelingene kan fungere for både små og store 
barn.   

 Materialvalg i innendørs lekearealer. 
Alle lekearealer bør utstyres med materialer som tåler barns lek. For eksempel ved at det er 
brystningspanel som tåler at barna støter borti veggene med leker. 
 

 Hjemmebase/Avdeling 
Hver hjemmebase/avdeling dimensjoneres for inntil 20 barn avhengig av alderssammensetning.      
Rene småbarns grupper har i Sandnes 14 småbarn (1-2 år), og en stor avdeling har i alminnelighet 19 
barn (3-5 år). Det finnes også grupper sammensatt av både små og store barn. 
 
Hver base/avdeling må ha god tilgang til hovedkjøkken. Der det er mange avdelinger som deler 
hovedkjøkken og/ eller det er stor avstand til hovedkjøkken , er det aktuelt å sette inn kjøkkenbenk 
på avdelinger der det for eksempel kan tilberedes mat til de minste barna. Flere avdelinger i en stor 
barnehage kan alternativt dele småkjøkken som plasseres mellom basene/avdelingene. 
 
Rommene i hjemmebasene/avdelingen kan innredes på forskjellige måter og ha ulik funksjon. 
Hjemmebase/avdelingsareal skal som hovedregel bestå av et større rom og et eller flere små rom.  
 
Rom som er hjemmebasens/avdelingens eget areal bør ikke være gjennomgangsrom, men slike rom 
kan ligge ved siden av hverandre gjerne med en døråpning mellom eller atskilt av fellesrom/kjøkken.   
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Hjemmebase/avdelingsarealet er barnas areal i barnehagen som de vil ha mest tilhørighet til. Her er 
det faste grupper av barn og voksne. Gruppestørrelse og sammensetning av gruppen kan variere og 
skal ta utgangspunkt i barns behov for trygghet, oversikt og mulighet for medvirkning. Spesielt skal 
det tas hensyn til de minste barnas behov for skjerming (flere rom). Inndeling i grupper og 
hjemmebaser kan løses innenfor aldersinndelte grupper. 
 
Lager for formingsmateriell, lekemateriell og turutstyr. 
Det bør etableres lager for ulike typer materiell i nærheten av fellesrom og avdelinger/baser. Hver 
avdeling trenger ikke sitt eget lager. Det er mer hensiktsmessig å etablere lager flere 
avdelinger/baser kan bruke og der en oppbevarer ulike typer materiell. 
Det må være skur/oppbevaringsplass for uteleker og et sted å henge opp våte sekker/lavo til tørk.  
Tørkeplass kan gjerne kombineres med skur for uteleker eventuelt i flukt med soveskur. 
 
Fellesrom/samlingsrom/fagrom. 
Fellesrom skal ha funksjon som samlingslokale for barnehagens brukere på dagtid når det arrangeres 
større samlinger, fester og arrangementer. Rommet må etableres i tilknytning til hovedkjøkken. 
Rommet skal være et rom som brukes hver dag og som kan fungere som et lekeareal og for ulike 
aktiviteter. Lager for leker og utstyr må etableres i nærhet til arealet. 
 
Svært store barnehager kan i noen grad ha flere samlingslokaler (for eksempel i hvert bygg).  
Det kan også etableres fagrom som er tilgjengelig for alle. Fellesareal og fagrom bør ligge slik plassert 
i bygget at det er lett tilgjengelig for alle som skal bruke det, gjerne i midten. 
 
Kjøkken 
Bygget skal ha hovedkjøkken. Kjøkkenet skal i første rekke være en hensiktsmessiggg arbeidssone for 
personalet, men kan gjerne tilrettelegges for barneaktiviteter. Bygg som bygges med to etasjer må ha 
kjøkken i begge etasjer. 
På kjøkkenet skal det være mulig å tilberede varm og kald mat. Kjøkkenet må tilfredsstille de 
hygieniske krav/kravene som mattilsynet stiller. Det må legges til rette for ren og skitten sone. Det 
må være separat håndvask.  Barnehagen utstyres med godkjent oppvaskmaskin for storkjøkken og   
kjølerom som må ha vegger som det er lett å renholde og som tilfredsstiller krav om temperatur. 
 
 Det må etableres lager for tørrvarer i tilknytning til kjøkken. 
 
Treningsrom / terapirom  
Det må tilrettelegges for at barnehagen har terapirom for barn som har behov for trening alene eller 
i gruppe. 
 
Fingarderobe/lekeareal 
Deler av garderoben kan være inkludert i netto leke- og oppholdsareal for barn dersom garderoben 
har areal som er egnet til lek (ikke rent trafikkareal) og ventilasjon og  lysforhold som gjør at rommet 
kan brukes som oppholdsrom.  Dette må det i så fall tas hensyn til ved innredning og møblering av 
rommet.  Fingarderoben må likevel være atskilt fra baserommen/avdelingsrommene slik at ikke 
trafikken ut og inn av garderobene forstyrrer aktivitetene på avdelingen og sand, skitt og fukt trenger 
inn i lokalene.  
 
Hvert barn skal ha sitt skap eller sin hylle. Skap og hyller skal i størst mulig grad kunne betjenes av 
barna selv. Det er hensiktsmessig med benker.  Arealet skal ha plass for leker og utstyr dersom 
arealet er en del av barnehagens lekeareal. I inngangspartiet til fingarderoben bør det etableres en 
foreldersone som har funksjon som informasjons og møteplass. I dette arealet bør det være lave 
vinduer/”vinkevindu” med utsyn til inngangsparti slik at barna kan ha visuell kontakt med barn og 
foreldre som kommer og går til og fra barnehagen. 
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Når småbarn kler på seg yttertøy må det være plass til at barna legger klærne ut over gulvet. 
Flere avdelinger/baser kan gjerne dele fingarderobe når dette er hensiktsmessig ut fra byggets 
utforming. 
 
Grovgarderobe. 
Det må være grovgarderobe der barna kan ta av seg støvler, regntøy og dresser. Det må være 
tørkemuligheter for klær i tilknytning til grovgarderoben. Tørkerom er mer hensiktsmessig enn 
tørkeskap. 
Flere avdelinger kan gjerne dele en stor grovgarderobe. Grovgarderoben må være så romslig at barn 
kan kle på seg samtidig. Flere avdelinger/baser kan gjerne dele en grovgarderobe. Grovgarderoben 
vil ikke kunne godkjennes som en del av barnehagens lekeareal. 
Det må være frostsikre kraner, sluk og rister tilgjengelig for alle avdelinger slik at barnas dresser kan 
spyles. 
 
Toaletter og stellerom. 
Det må etableres stellerom og toaletter i nærheten av hjemmebase/avdelingsarealer.  Det må tas 
høyde for at både store og små barn kan bruke avdelingen/basen da gruppesammensetningen vil 
skifte hvert år. 
Stellerom skal ha hev-senk benker med mulighet for å dusje barna, Det må være tilstrekkelig 
hylleplass til oppbevaring av bleier og vaskekluter. 
 
Det må være håndvask i nærheten av alle toaletter.  Det opprettes et stellerom pr. base/avdeling 
med to stellebenker, eventuelt kan to avdelinger dele et større stellerom med flere stelleplasser. 
Det bør være et toalett i eller i nær tilknytning til stellerommet slik at de minste barna kan lære 
toalettrutiner. Stellerommene bør innrettes sånn at det ikke er innsyn fra uteareal eller fra innendørs 
lekeareal. Det er likevel hensiktsmessig at det plasseres et mindre vindu i øyenhøyde for personalet 
for eksempel i døra, slik at personalet har innsyn til stellerommet. 
 
Et av toalettene bør ha inngang fra uteplassen slik at barna ikke må gå gjennom lekeareal for å 
benytte toalett i utelekperioder.  
 
Areal som gir mulighet for at småbarnas behov for søvn. 
Utendørs sovefasiliteter bør ligge i flukt med bygget der dette er mulig. Dette kan utformes som et 
isolert rom der store dobbeltdører slås opp når barna sover og med takutstikk som gir mulighet for å 
trekke noen av vognene/krybbene ut. Slike rom utstyres med varmepumper slik at vogner og 
sengetøy kan oppbevares om natten. Varmepumpen har automatisk funksjon slik at den slår seg av 
når dørene står oppe. 
 
Det kan imidlertid også prøves ut andre typer utendørs sovefasiliteter der sovegarasjene ligger 
skjermet for vær og vind. Dersom det etableres utendørs sovefasiliteter uten varmepumpe, må det 
være lagringsplass for sengetøy i umiddelbar nærhet innendørs. 
 
Noen av de minste barna sover gjerne når de fleste barna er i gang med ulike aktiviteter. For å sikre 
at det er mulig å ha tilsyn uten å avgi for mye personale er det hensiktsmessig med takutstikk   
utenfor vinduer slik at personalet kan ha øyenkontakt med det sovende barnet. 
 
 
 
Vaskerom. 
Det må være vaskerom der renholdsoperatøren kan ha sitt utstyr. Det må være redskapsvogn, 
maskin for moppevask, men også en vaskemaskin der personalet kan vaske håndklær, dokkeklær o.a. 
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Det må være plass til eventuell bonemaskin og mulighet for å lagre renholds utstyr, tørkepapir og 
toalettpapir. 
 
Rommet må dimensjoneres utfra arbeidstilsynets krav til oppbevaring av utstyr til rengjøring med 
hylleplass for vaskemidler, produktdatablad, personlig verneutstyr og rekvisita. Det må være sluk i 
golvet tilpasset moppemaskin uten pumpe med separat luftfilter. Det må være tappe og tømmested 
med kaldt og varmt vann i god arbeidshøyde. Høyde på armatur skal være slik at bøtta lett kan settes 
under kran. 
 
Dersom barnehagen har to etasjer, må det være plass til vaskeutstyr i begge etasjer, men gjerne ved 
at det etableres et hoved vaskerom og et mindre bøttekott. 
 
 
Personalfasiliteter. 
Kontor. 
Det må være kontor for styrer og fagutvikler. Kontorene må utstyres med hev-senk pult og et 
møtebord. 
 
Arbeidsplasser. 
Barnehagen må tilrettelegges med arbeidsplasser for de ansatte. Det må minst være en arbeidsplass 
pr. avdeling og det må settes av minimum 4 kvm pr. arbeidsplass. Det er hensiktsmessig at det 
etableres ekstra arbeidsplasser med tanke på barnehagelærere og fagarbeider. En 
seksavdelingsbarnehage bør ha 9 arbeidsplasser.  Når det gjelder vanlige kontorarbeidsplasser er 
normen 6 kvm pr. ansatt. I barnehagen vil imidlertid arbeidsplassene vanligvis bli brukt i kortere tid 
enn vanlig kontorarbeidsplasser.  Arbeidsplassene bør etableres med mulighet for å heve og senke 
pultene da flere ansatte bruker de samme arbeidsplassene. 
 
Personalrom. 
Barnehagen må ha spiserom /hvilerom som er dimensjonert slik at minst halvparten av personalet 
kan bruke rommet samtidig. 
 
Møterom. 
Barnehagen må ha møterom der det kan avvikles møter som er nødvendig for driften. Møterommet 
kan også brukes til foreldresamtaler. Møterommet må ha plass for møter med 8 -10 deltagere. 
 
Nisje for skriver. 
Skriver skal ikke plasseres i møterom, arbeidsrom eller kontor, men gjerne i egen nisje i nærheten av 
kontor og arbeidsplasser. 
Det bør være lager for papir og annet kontormateriell i nærheten av skriver. 
 
 
 
Personalgarderober 
Det må etableres tilstrekkelig mange garderobeplasser og det må beregnes areal til både herre og 
damegarderobe. 
 
Voksentoaletter. 
Barnehagen må ha herre og dametoalett samt handicaptoalett.  Toalettene må være vegghengte. 
Dersom barnehagen bygges i flere etasjer må det være toalett for voksne i hver etasje. Et av 
toalettene må kunne brukes av barnehagens gjester. 
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