
Medvirkning med barn og unge, Hinna Park 2.0
Utarbeidet av LÉVA Urban Design, vinteren 2021. 

Oppdragsgiver: Jåttåvågen 2 Utvikling.
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Innledning
Jåttåvågen 2 Utvikling; Stavanger Utvikling KF, OBOS, Camar Eiendom og Entra, 
arbeider med felles videre utvikling av Hinna Park.

Våren 2020 utarbeidet LÉVA Urban Design en sosiokulturell stedsanalyse for 
planområdet og dets nærområde, på oppdrag for Jåttåvågen 2 Utvikling. Analysen ble 
utført med mål om å avdekke dagens sosiokulturelle forhold, til grunnlag for videre 
anbefalinger for fremtidig utvikling av Hinna Park.

Den sosiokulturelle stedsanalysen avdekket behov for ytterligere fokus på barn og 
ungdom. Som oppfølging på dette har LÉVA, vinteren 2021, gjennomført en rekke 
medvirkningsaktiviteter med barn og unge på Hinna. Medvirkningen ble utført med mål 
om å kartlegge dagens situasjon, samt å få innspill til ønsker og behov for fremtidens 
Hinna Park. 

Vi har fått mye positiv respons både i arbeidet med den sosiokulturelle stedsanalysen, 
sist vår, og nå også blant barn og unge. Vi opplever at det er stor interesse i hva som 
skjer i Hinna Park, og ønske om å delta i prosessen.

Rapporten oppsummerer resultatene fra de gjennomførte medvirkningsaktivitetene og 
presenterer en faglig vurdering av disse sett i sammenheng med analyseresultatene fra 
den sosiokulturelle stedsanalysen fra 2020.
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Medvirkning med barn og unge

1 TedTalk: We let kids design our city - here Is what happened by Mara 
Mintzer. ‘Growing Up Boulder’

Medvirkning, involvering og myndiggjøring er essensielt for å oppnå gode prosjekter 
for nærmiljøene, særlig når det kommer til barn og ungdom. 

På verdensbasis er det større fokus på å involvere barn og unge aktivt i designet 
og utviklingen av nærmiljøet. Med økt urbanisering og flere barn og unge i urbane 
miljøer lanserte UNICEF i 1992 prosjekter i hele verden under temaet ’barne- og 
ungdomsvennlige byer’ for å motvirke at deres behov og ønsker ikke ble tatt på alvor i 
planleggingen. Ofte har lekeplasser en snever tilnærming til fysisk aktivitet knyttet til 
spontan lek i mangfoldige miljøer - noe barn mer naturlig søker.

’Growing Up Boulder’ er et fremtredende prosjekt som arbeider aktivt med barn og 
unge i utviklingen og i designet av byen. Gjennom prosjektet er det oppdaget at ved å 
oppfylle barnas behov, kan behov for alle andre brukergrupper også dekkes1. Barn er i 
utgangspunktet ikke hemmet av realisme i deres idé-generering. Barn ser muligheter. 
De bidrar med fantasi og kreative løsninger som utfordrer de begrensninger og mer 
praktiske rammer voksne arbeider ut fra. Det genereres derfor flere kreative ideer som 
igjen kan ha påvirkning på bylivet ved realisering. Barn er i stor grad inkluderende i 
deres ideer om design. De ’designer’ for alle og med et høyt sosialt fokus.

I medvirkningsprosesser med barn og unge arbeider vi i LÉVA utfra medvirkningsstigen 
for barn (Hart, 1995). I prosjektet er det er søkt å oppnå et nivå for medvirkning som 
er ’konsultert og informert’, hvor barn og unge er konsultert i et opplegg designet og 
styrt av oss. Hensikten er at barn og unge skal ha forståelse for hva som skal skje og at 
deres meninger er viktig i den videre prosess. Gjennom medvirkning blir barn og unge 
delaktige deltakere i utviklingen av lokalsamfunnet. 
Metodene benyttet i medvirkningen er godt utprøvde verktøy i LÉVA og gir 
erfaringsmessig gode resultater når det kommer til behov, preferanser og ønsker inn i 
planprosessen.

I opplegget for medvirkning med barn og unge på Hinna er det søkt å sikre; kvalitative 
og kvantitative data, med fokus på barn og unges bruk, behov, og ønsker for fremtidens 
Hinna Park.

I uke 7 og 8, februar 2021, er det gjennomført medvirkning med: 
Jåtten skole (4.-7. trinn), Hinna skole (8.-10.trinn), Jåttå vgs (elevrådet) og barnehager i 
nærområdet. 

Totalt deltok 187 barn og unge mellom 9 og 23 år i medvirkningen. 

Medvirkning med 4.-7. trinn ble gjennomført med en skoleklasse per trinn, og samlet 
opp av LÉVA. 

Medvirkning med ungdomsskole, 8.-10. trinn, ble gjennomført med en skoleklasse per 
trinn. Medvirkning med videregående skole ble gjennomført med elevrådet.

Fra ungdomsskolen og videregående skole deltok totalt 89 elever, 
Gutter: 47 Jenter: 41 Annet: 1

Bor innenfor området på kartutsnittet:
Ja: 47  Nei: 42

Alder: (3 stk oppga ikke alder)
13 år:  20 stk
14 år:  23 stk
15 år:  14 stk
16 år:  16 stk
17 år:    6 stk
18 år:    5 stk
20 år:   1 stk
23 år:   1 stk

Undersøkelsen til de barnehageansatte:
13 svar fordelt på 4 barnehager
Jåttå: 3 svar, Fredheim: 8 svar, Vågedalen: 1 svar, Boganes: 1 svar

Antall klikk i kart:
Steder barna liker: 37
Steder barna ikke liker: 1
Tegn turruter på kart: 16

Om respondentene:
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Medvirkning med 
4.-7. trinn på Jåtten skole

MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0

Opplegg og gjennomføring:
Følgende opplegg ble gjennomført med en klasse per 4.- 7. trinn, på Jåtten skole. 

Oppgave 1 – Kartlegging av dagens situasjon (hele klassen sammen).
Her var formålet og registrere hvilke steder/ funksjoner/ tilbud barna bruker i dag, 
samt hvilke steder de liker og ikke liker innenfor kartutsnittet. 
Oppgaven ble gjennomført digitalt, LÉVA hjalp med registrering på kart.

Oppfølgingsspørsmål: Er det noen fritidsaktiviteter/tilbud dere savner i området?  
(Individuell oppgave) 
Plakat med illustrasjoner av et stort utvalg av ulike aktiviteter. 
Hver elev kunne klistre klistremerke på inntil 5 aktiviteter de savner/ønsker i området. 

Oppgave 2 – Innspill til tilbud og fysiske rammer (Individuell oppgave)
Registering av preferanser for bygningsmiljøer (arkitektur), utemiljøer (estetikk og 
atmosfære) og aktivitetsmiljøer. 
To plakater med et stort utvalg av referansebilder innenfor de tre temaene. 
Oppgaven var å klistre klistremerker på de bildene de liker. 
Hver elev kunne velge max 10 favorittbilder.

Oppgave 3 – Innspill til programmering (Gruppeoppgave) 
I denne oppgaven skulle elevene komme med innspill til programmering av de tre 
delområdene i første byggetrinn; Torget, Sjøparken, og Sjøfronten. 
Gruppene fikk tildelt et sett motivbrikker med et stort utvalg av motiver av ulike 
programmer, aktiviteter og fysiske kvaliteter. Deltakerne diskuterte seg imellom og 
valgte i felleskap ut sine favorittbrikker som viser deres ønsker for de tre temaene. 
Hver gruppe kunne velge 7 brikker per tema/delområde.

 

5
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Dagens situasjon

Vannski og Vannski og 
ute i båtute i båt

Går på speideren i skogen Går på speideren i skogen 
her og utenfor kartether og utenfor kartet

Riding Riding 

Tur i sørmarka med venner og familieTur i sørmarka med venner og familie

Går på kampsportGår på kampsport

Sykler ut hitSykler ut hit

BADER OM SOMMERENBADER OM SOMMEREN

BADERBADER

Hinna BistroHinna Bistro

OstehusetOstehusetSPILLER FOTBALLSPILLER FOTBALL

Kommentar på likheter og ulikheter fra 
registreringene gjort av eldre barn/unge: 
(se kart senere i dokumentet)
Mye er likt - fotball, skole, Stadionparken og 
badesteder.
4.-7. trinn har ikke registrert bruk av ”gamle 
Hinna” og Gausel. Heller ikke registrert bruk av 
badeplass i Hinna Park. 
Registreringer i Sørmarka/speider
Noe mindre bevegelsesmønster i nærområdet? LAGIDRETTLAGIDRETT

FriidrettFriidrett
Skøyter på vinterenSkøyter på vinteren

FotballFotball Opphold Opphold 
/ ake/ ake

SKATERSKATER

Spiller sjakkSpiller sjakk

Henger i skolegårdenHenger i skolegården
GÅR PÅ SKOLEGÅR PÅ SKOLE SHOPPING /SHOPPING /

SOSIALTSOSIALTKulturskolen Kulturskolen 

Leker med søster i Leker med søster i 
barnehagenbarnehagen

FriidrettFriidrett

HåndballHåndball
VolleyballVolleyball

InnebandyInnebandy

Steder og funksjoner

KorpsKorps

SkøytebaneSkøytebane



MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0

7

Likte og ikke likte steder

Her er en lekeplass 
som er veldig stygg. 
Dissene er ødelagt

Grusplassen - skjer 
ingenting/kjedelig

Noen ganger når det har 
regnet mye er det vann 
opp til knærne i tunnellen

Shabby område 
(masse søppel)

Anleggsarbeid

Liker lekeplassen, 
men skulle ønske det 
var mer ting her

 litt skummelt - mye 
ungdommer som 
samles der

Sklier på Vaulenstranden som 
jeg ikke liker, for det er så lite. 
Det burde vært større, når det 
er mange folk

Kommentar på likheter og ulikheter fra 
registreringene gjort av eldre barn/unge: 
(se kart senere i dokumentet)

LIKER
Mye er likt - fotball, skole, Stadionparken og 
badesteder.
+ Boganesstranda og kaiområde
+ Seile, ro, vannsport
+ Sørmarka

LIKER IKKE
Litt andre innspill (se kart)
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Preferanser: Fritidstilbud
Barna ble spurt om der er noen fritidsaktiviteter/tilbud de 
savner i området. Her viser oppsamling av besvarelsene, det 
fremheves hvilke tilbud som ble markert flest ganger. 

Besvarelsene viste liten variasjon fordelt på klassetrinn. 
Det er derfor valgt å slå resultatene sammen, da dette gir 
et tydeligere bilde på hvilke preferanser deltakerne har. 
Påskrift med tall viser fordeling i besvarelser mellom gutter 
og jenter.

Det er en jevn fordeling av interesse for ulike sportsgrener. 
Turn, dans, styrketrening, fotball, basketball og riding er et 
utplukk av fritidsinteresser som har fått likes. 

Enkelte aktiviteter skiller seg ut ved å ha fått flere 
klistremerker, herunder mer ekstreme sportsgrener som 
våpensport, dykking, alpint og fallskjermhopp. 

De fritidstilbud som flest har likt er kino, shopping (de eldste 
elevene) og paintball & softgun.

I tillegg har tilbud som omhandler dyr, tv/dataspill og 
kreative tilbud som maling og tegning og teater og drama, 
samt skating, også fått en del klistremerker. 

Det etterspørres mer ekstraordinære tilbud, utover det 
”vanlige” og kulturtilbud, og i større grad steder å møtes 
som er utenom lag og organisasjoner.

Sportegrener av interesse:Nisje/ekstremsportsgrener:

De mest likte fritidstilbud:

Andre fritidstilbud som er likt av mange:

9 93 6

4 10 3

28

5

Jente
Gutt

15
4

7
6

15
35
2

9
24

8
22

5
312

2

6
8

6
2

7
1

2

2 3
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Preferanser: Miljøer og fysiske rammer
På de to neste sidene viser resultatene fra registrering av preferanser 
for bygningsmiljøer (arkitektur), utemiljøer (estetikk og atmosfære) og 
aktivitetsmiljøer.

De tematikker og bilder som ble mest likt (likt av flest) er fremhevet. 
Sammenstilling og sammenligning på tvers av klassetrinn og mellom kjønn 
viste store likhetstrekk i preferanser. Det er derfor valgt å slå resultatene 
sammen, da dette gir et enda tydeligere bilde på hvilke miljøer som utpeker 
seg at elevene i 4.-7. trinn foretrekker.

8 3

12

35 14

1011

31 26

56

46

Badeplass og nærhet til sjøen
Ulike typer badeplasser og aktiviteter i relasjon til vann 
er en gjennomgående favoritter. Herunder forskjellige 
miljøer i direkte kontakt med sjøen, stupetårn, 
promenade med opphold o.l.

Byliv og møteplasser
Et urbant og levende miljø med kaféer og butikker 
kommer frem som en klar prioritet på tvers av 
klassetrinn og kjønn.

Grønt og fargerikt
Det er generelt få eller ingen klistremerker på 
bilder med bygg. De få bildene som har blitt likt/
klistret på i denne kategorien har grønne eller 
fargerike fasader.

Lys og farge
Av alle bilder med siloer er det dem med lys og 
farger som flest har likt. Bilder som viser klatring 
har også fått klistremerker, men ikke like mange.
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15

35

26
19 16

31

19 15

9

26

30

Opp i trærne
Når det kommer til lek og 
bevegelse er klatrepark i skogen 
en tydelig vinner. 

Lek med vann

Lek og bevegelse
Den klassiske lekeplassen er erstattet med 
lekende elementer/strukturer, hvor en kan 
klatre og være kreativ.

Lys og farger
Av bilder med byrom er det to bilder 
som skiller seg ut: Det fargerike med 
program og det med urbant landskap og 
lys. 

Generelt er bilder med kvelds-/
nattbelysning likt av mange.

Sove i naturen
Mulighet for overnatting i naturen 
har fått en del klistremerker.



MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0

11

Programmering av byrom

Torget

På de følgende sidene presenteres resultatene fra innspill til 
programmering av de tre delområdene i første byggetrinn; 
henholdsvis Torget, Sjøparken, og Sjøfronten.  

Oppgaven ble gjennomført som gruppeoppgave i klassene. 
I presentasjonen er de hyppigst valgte motivbrikkene for 
hvert tema er trukket frem. Disse motivbrikkene er det 
enighet om på tvers av flere grupper.

KAFFEKROK

WIFI MØTEPLASS

FOODTRUCKUTESERVERING

FONTENE

FARGERIK BELYSNING

Deltakerne fra 4.-7. trinn mener at Torget bør være en 
plass med byliv og serveringstilbud, et sted hvor man kan 
møtes og være. Mange har valgt fargerik belysning, hvilket 
underbygger resultatene fra oppgave 2, del 2. 
Utover motivbrikkene som presenteres her hadde flere 
grupper valgt ulike former for midlertidig aktivering/
arrangementer, som skøytebane, matmarked og festival. 
Flere hadde også valgt lekeplass eller annen form for 
lekende landskap. 
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Sjøparken

HUNDEPARKSKULPTURLEK

PIKNIK I PARKEN

VANNFALL

PARKOUR

HINDERLØYPE

HENGEKØYER

I parken ønsker barna seg et grøntområde hvor høye trær 
og vannfall skaper en følelse av vill natur. Samtidig skal det 
være tilrettelagt for opphold i naturen, med hengekøyer og 
plass til piknik. 
Andre innspill omhandler at skal parken romme muligheter 
for aktive utfoldelser og lek. De ønsker seg hinderløype, 
parkour-elementer og lekeplass. 
Flere av gruppene har også pekt på hundepark som en 
viktig del av fremtidens parkliv på Hinna.
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Sjøfronten

FOODTRUCK

STUPETÅRNBADEFLÅTE

KAJAKK

VOLLEY

FARGERIKT
GUMMILANDSKAP

På sjøfronten er det viktig med gode badeplasser og 
generelt adgang til sjøen. Stupetårn og badeflåte er de 
klare favorittene i denne oppgaven. 
Barna har også fokus på aktivitet og bevegelse i 
programmeringen av området langs sjøen. Herunder 
fremheves aktiviteter på vann, som kajakk, og aktiviteter 
på land, som volleyball og lekende landskaper. 
Også her er det ønskelig med mulighet for servering, her 
illustrert i form av foodtruck. 
Andre motiver som også ble valgt av flere grupper er 
grilling og bålplass.
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MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0

Medvirkning med 
8.-10. trinn på Hinna skole og elevrådet på Jåttå vgs.

Opplegg og gjennomføring:
Følgende opplegg ble gjennomført med en klasse per 8.- 10. trinn, på Hinna skole, og 
med elevrådet på Jåttå vgs. Opplegget ble gjennomført digitalt. 

Oppgave 1 – Kartlegging av dagens situasjon (Individuell oppgave)
Litt informasjon om de som svarer: (kjønn, alder, bor de i området?) 
Registrering på kart; hvilke steder og funksjoner bruker de i området?
Åpent spørsmål: Er det noe de savner i området?
Registrering på kart; hvilke steder liker de og hvilke steder liker de ikke? 
Tegne på kart; hvordan beveger de seg i området i dag?

Oppgave 2 – Innspill til tilbud og fysiske rammer (Individuell oppgave)
Registering av preferanser for bygningsmiljøer (arkitektur), utemiljøer (estetikk 
og atmosfære) og aktivitetsmiljøer. Elevene fikk presentert et stort utvalg av 
referansebilder innenfor de tre temaene. Oppgaven var å markere hvilke bilder de 
liker. 

Oppgave 3 – Innspill til programmering (Gruppeoppgave) 
I denne oppgaven skulle elevene komme med innspill til programmering av de tre 
delområdene i første byggetrinn; Torget, Sjøparken, og Sjøfronten. 
Oppgaven bestod i at de individuelt skulle velge inntil 5 motivbrikker per delområde, 
som viser deres ønsker for de tre temaene. Deretter, inndelt i grupper, skulle de 
komme til enighet om max 7 brikker per tema/delområde, og begrunne deres valg av 
brikker.

14
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Dagens situasjon

”Trening. Trenger skikkelig 
friidrettsbane. (gummi underlag)Vi 
har bare grus. Det blir sørpete og 
glatt! Vi har spurt mange ganger!”

”bør få en bod eller noe 
sånt»  (lekeplass)”

ANNET

”Man kan gå tur 
til dette stedet for 
å se på utsikten”

”Jeg liker det stedet fordi 
der kan jeg være å skate 
med venner og ha det kjekt”

”spiller fotball og bra bane, 
men deto andre banene 
rundt er ikke så gode”

”Har god mat og kan 
spise med venner her.”

”dette er en veldig bra skolevei”

”Det er en bra 
plass og bade”

”bra baner 
og miljø”

”Jeg liker å 
se på fotball”

”Fin lekeplass”

”bra butikk”

”Bra skole”

”dette er en �n 
plass å bade men 
det er liksom hær 
hele hinna å gausel 
går for å bade!”

”er her ofte 
med venner 
etter skolen”

”Det er min 
favoritt plass 
og bade”

”Jeg liker tårnet 
fordi jeg føler det er 
et ”ikon” for hinna”

”buss stopp”

Fotball
Trening

Skole
Sosialt

Skole
Trene

Snacks
Sosialt

Snacks
Sosialt

Shoppe
Sosialt

Bade
Sosialt

Leke
Ake

Bade

Bade

”fordi det har 
sitteplasser 
og butikker”

”Den nye lekeplassen 
er veldig �n”

”Rema 1000 som jeg 
handler mye på”

”Det er en kjekk plass å 
henge med venner. :D”

Kartet viser at steder de unge har registrert at de 
liker og steder de bruker, i stor grad overlapper 
for de mest markerte stedene. Det er noen flere 
enkeltregistreringer for bruk litt rundt omkring, disse 
er beskrevet som steder man tar buss/tog, besøker 
venner/familie, går tur/jogger eller bader.

Stadionparken peker seg ut som det mest likte stedet 
beskrevet som et sted for shopping og for å være 
sosial. Det at kjøpesenteret er en viktig møteplass for 
de unge, kan tyde på at det er mangel på gode ikke-
kommersielle møteplasser i området.

Mange har også pekt på de fine badestedene, 
spesielt på Vaulen, som steder de liker og pleier å 
bruke. I Jåttåvågen er det også en del som verdsetter 
badesteder og lekeplassen øst for Stadionparken. 
Området ved Hinna fotball er godt likt av de som trener 
der.

Ved gamle Hinna i nord er registreringene litt spredt 
på butikkene og bensinstasjonen, et område man 
også møtes etter skoletid. Ved Gausel sentrum er det 
registrert tilsvarende bruk.

Vi ser en del likhetstrekk sammenlignet med den 
sosiokulturelle stedsanalysen, men de likte stedene 
var mer spredt utover i den analysen. Hva gjelder Hinna 
park, har de unge i hovedsak registrert attraksjonen 
inne i kjøpesenteret, mens det i undersøkelsen blant 
de voksne i større grad er markert på uteområdene. 
Barn og unge har i liten grad markert en del av de 
grønne rekreasjonsområdene, som ble veldig tydelig 
likt og brukt av de voksne. Det kan være interessant å 
avdekke hvorfor.

De fleste bevegelsene går i retning 
nord - sør - og veldig mange 
bevegelser går via området rundt 
Hinna og Jåttå skole. De unge 
beveger seg også i stor grad til og 
fra Stadionparken.

Tegnforklaring (antall klikk på kart)

”Trening. Trenger skikkelig 
friidrettsbane. (gummi underlag)Vi 
har bare grus. Det blir sørpete og 
glatt! Vi har spurt mange ganger!”

”bør få en bod eller noe 
sånt»  (lekeplass)”

ANNET

”Man kan gå tur 
til dette stedet for 
å se på utsikten”

”Jeg liker det stedet fordi 
der kan jeg være å skate 
med venner og ha det kjekt”

”spiller fotball og bra bane, 
men deto andre banene 
rundt er ikke så gode”

”Har god mat og kan 
spise med venner her.”

”dette er en veldig bra skolevei”

”Det er en bra 
plass og bade”

”bra baner 
og miljø”

”Jeg liker å 
se på fotball”

”Fin lekeplass”

”bra butikk”

”Bra skole”

”dette er en �n 
plass å bade men 
det er liksom hær 
hele hinna å gausel 
går for å bade!”

”er her ofte 
med venner 
etter skolen”

”Det er min 
favoritt plass 
og bade”

”Jeg liker tårnet 
fordi jeg føler det er 
et ”ikon” for hinna”

”buss stopp”

Fotball
Trening

Skole
Sosialt

Skole
Trene

Snacks
Sosialt

Snacks
Sosialt

Shoppe
Sosialt

Bade
Sosialt

Leke
Ake

Bade

Bade

”fordi det har 
sitteplasser 
og butikker”

”Den nye lekeplassen 
er veldig �n”

”Rema 1000 som jeg 
handler mye på”

”Det er en kjekk plass å 
henge med venner. :D”

Steder jeg liker (104)

Steder og funksjoner jeg 
pleier å bruke (245) 

Her pleier jeg å gå/sykle (73)

MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0
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Området rundt skråtårnet på Nautholmen 
har flest markeringer. Området blir 
beskrevet som et område hvor det skjer lite, 
og som er lite attraktivt.

Noen har kommentert problematikk med 
arbeid knyttet til bussveien, og det er også 
bekymring for et dårligere tilbud når den 
står klar.

For øvrig går en del kommentarer på at det 
er kjedelig, og noen steder som oppleves 
som skumle er markert i kartet.

”skummelt område.”

”for tomt”

”Det er en kjekk plass å ”Det er en kjekk plass å 
henge med venner. :D”henge med venner. :D”

”kjedelig””kjedelig”

”Trenger FLERE BUTIKKERRRR 
som vi faktisk liker.”

”Bra skole”

”Liker også ikke fordi 
det er så kjedeligt 
og tomt.”

”det er mange som sier 
at du ikke kan bade i 
dette vannet siden det er 
så masse båter her”

”Det skjer ingenting”

”Det er tomt 
og stygt”

”fordi det er et stort område 
med masse potensiell men 
nå er det bare trist å grått”

”Det er min 
favoritt plass 
og bade”

”mer steiner enn sand””mer steiner enn sand”

”Bryggen er stygg når 
du er på stranden”

”Det er skolen, den er heller ikke fin”

”Mange skumle 
menn bak prixen”

”Kunne vært mer 
ting å finne her.”

”har ikke noe imot 
stedet men ser ikke fint 
ut langs veien, slitte 
bygninger osv”

”Det bråker hver søndag”

”bedre pizza over veien”

”Mange skumle folk 
møter opp der”

”det er litt mye trafikk og 
bussarbeid ikke en veldig 
kjekk plass å være”

”Bussveien som blir lagt her føler 
ikke jeg at kommer til og hjelpe 
med trafikk fordi du bare fjerner de 
2 bussene som går der i timen”

Ikke likte steder (39)

MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0
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Preferanser: Miljøer og fysiske rammer

28 26

41 49
2934

30
26

På de to neste sidene viser resultatene fra registrering av preferanser 
for bygningsmiljøer (arkitektur), utemiljøer (estetikk og atmosfære) og 
aktivitetsmiljøer.
De tematikker og bilder som ble mest likt (likt av flest) blant elevene på 
ungdomsskolen og vidergående er fremhevet.

Badeplass
Ulike typer badeplasser og aktiviteter i 
relasjon til vann er en gjennomgående 
vinner blant deltakerne fra ungdomsskolen 
og den videregående skole. 
Herunder forskjellige miljøer i direkte 
kontakt med sjøen, stupetårn, promenade, 
bystrand o.l. samt aktiviteter på vann, som 
kajakk.

Promenade og adgang til sjøen
Promenade med adgang til sjøen og mulighet for 
opphold, bruk av naturlige materialer
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4239
28 26

21

Grønt gårdsmiljø
Grønne gårdsrom og nabolagsmiljøer er 
likt av mange. Felles for de likte bildene 
er kompleksitet i det bygde miljø og blå-
grønne elementer mellom byggene.

Urbant landskap med lys

Aktivitet i skogen
Klatrepark og hytter i tretoppene, bygget i naturlige materialer.

19

Høy kompleksitet i arkitektur
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OFFENTLIG TOALETT

Programmering av byrom

Torget

KAFFEKROK

UTEKINO

WIFI MØTEPLASS

STEMNINGSBELYSNING 

På de følgende sidene presenteres resultatene fra innspill til 
programmering av de tre delområdene i første byggetrinn; 
henholdsvis Torget, Sjøparken, og Sjøfronten.  
Oppgaven ble gjennomført som gruppeoppgave. 
I presentasjonen er de hyppigst valgte motivbrikkene for 
hvert tema er trukket frem. Disse motivbrikkene er det 
enighet om på tvers av flere grupper.

Det ønskes serveringstilbud på Torget, både permanente 
og midlertidige. Ungdommene vil ha steder hvor folk kan 
treffes og oppholde seg, herunder både kommersielle og 
ikke-kommersielle tilbud. 
Belysning fremheves også som et viktigt element gjennom 
denne øvelsen, noe som også kom frem i forrige oppgave. 

”De fleste vil sitte ute og 
spise når det er varmt”

”Det er en ting ikke mange 
plasser har, øke det sosiale 

og øker lysten til å være 
ute”

”Stemning, kjekk kreativ 
aktivitet å gjøre med hele 

familien”

”Trygt og fint, gjør noe med 
plassen og skaper ro”

”Greit å ha nett samt et 
møtested. Kunne sosialisere 

seg via nett for å avklare 
møter”

”Fordi det er slik 
ungdommer har blitt”

”Jille stemninng”

FOODTRUCK

”Godt med mat og slipper 
å gå til stadionparken for å 

kjøpe mat”
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FOODTRUCK

Sjøparken

STUPETÅRN

KLYNGER AV 
FUGLEKASSER

HYTTE I TRER

VOLLEY

WIFI MØTEPLASS
TAKHAGER

Deltakerne vil se sjøparken som grønn og frodig med 
dyreliv. Her er det ønske om tilrettelegging for fugleliv og 
hytter i trær. Samtidig foreslås det urbane elementer, som 
wifi møteplass og plass til foodtruck. 
Sjøparken skal også koble seg til vannet med badeplass 
og programmering med mulighet for å være aktiv, som 
volleyball. 
Byggene rundt parken har grønne tak slik parken kobler seg 
på det bygde miljø.

”Koselig, et sosialt sted 
man kan møtes og ha det 

greit sammen”

”En kjekk ting å 
gjøre for barn”

”Vi vet at alle ungdommer 
hadde ELSKET det”

”Er kult”

”Det er bare veldig fint”

”Godt med gratis wifi”

”Det er veldig gøy å spille 
volleyball om sommeren”

”Fordi den andre er slitt”

RÆR

”For å se naturen”
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FOODTRUCK

Sjøfronten

STUPETÅRN

ROBÅTBRYGGE

BADEFLÅTE

KAJAKK

Langs sjøfronten er det ønske om aktivitet på vann 
og flere typer av badeplasser: badeflåte, brygge og 
stupetårn.
Det er også ønskelig at det skal være mulig å kjøpe 
seg mat og drikke. 

”Det er ingen gode 
badesteder der nå”

”Hadde vært gøy å 
ta med noe som øker 

vanntilvenning for unge 
og voksne”

”Fordi det er gøye 
aktiviteter og gjøre med 

venner”

”Hoppe fra stupetårnet og 
svømme ut til flåten. Da får folk 
en svømmetur og en pause når 

de kommer bort. Badeflåten kan 
inneholde en sklie og et lite hus”

”Det er godt med mat 
etter man har badet”

”Det er fint å sole seg på 
brygga om sommeren”

”Alle i alle aldre får 
være med på aktivitet. 
Mange er interesserte i 

sjø og fiske”

”Fint for de som 
skal fiske”

”Få oppleve havet,
de som ikke har båt”
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Er det noe du savner i området?
Temaer som går igjen blant ungdomsskole-elevene (67 stk)

Bading/soling
Bedre badeplasser/strand, stupeplass, sklie og soleplasser

Møteplasser
Steder å møte og henge ut med venner, sitteplasser

Friidrett
Bedre bane til friidrett/løping

Butikker og mat
Ønske om flere butikker, spesielt med unge som målgruppe. Fastfood.

Noe mer som skjer
Noe spennende

Buss
Ønsker bedre busstilbud, skeptisk til nye bussveier

Søppeldunker

Annet:

Temaer som går igjen blant videregående skole-elevene (22 stk)

Basseng/svømmehall

Lekeplass

Klatrepark

Parkering

Annet:

”bedre veier med 
gamlehjemmet”

”Noe milijøvennelig sånn 
som soll panel ting”

”skulle hatt et bygg hvor 
man kunne sett på fotball og 
annen sport, gjerne premier 
league. Hvor man kan kjøpe 

drikke og snacks.””Mindre traffik på veien fra 
motorveien til hinna”

” En bedre skatepark nede 
med skolen eller en liten 

oppussing.”

”Jeg ville hatt en park der vi 
kan møtes med venner. Jeg 

ville også hatt en åpen hall der 
du kan spille basketball eller 

andre sporter inne..”

”Konditori/bakeri/  
jobbmuligheter innenfor 

mat.”

”Mer butikker. 
Svømmehall. 

Sykkelsti”

”Sko nesten vært litt mer å 
gjøre i friminuttene”
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Medvirkning med 
Barnehager

Opplegg og gjennomføring:
Det er gjennomført medvirkning med barnehager i området med en digital 
spørreundersøkelse distribuert ut til Fredheim barnehage, Vågedalen barnehage, 
Jåttå barnehage, Boganes barnehage og Gauselbakken barnehage. Besvarelser fra 
ansatte i barnehagene hjelper oss å få bedre innsikt i hvordan barnehagene og de 
minste barna bruker nærområdet i dag, samt ideer til hvordan området kan utvikles 
slik at det appellerer til de minste barna og barnehagene i fremtiden.

Oppgave 1 – Dagens situasjon
Kartlegging av hvilke steder barna liker å være og steder de ikke liker. 
Registrering av turruter, hvor barnehagen pleier å gå på tur med barna, med spørsmål 
til hvorfor de velger denne ruten?  Hva er det som gjør denne ruten attraktiv for 
barna?
Tilleggsspørsmål: Er det noe dere savner, eller som kunne vært bedre tilrettelagt for 
barnehagen i nærmiljøet rundt? Har du andre kommentarer?

Oppgave 2 – Innspill til videre utvikling av Hinna Park
Har dere innspill til utforming og aktiviteter/tilbud som appellerer til de minste barna?
..og til hvordan man kan tilrettelegge for opplevelser og lek i det offentlige rom?

Oppgave 3 – Innspill til strakstiltak
Avslutningsvis informerte vi om at det også arbeides med bedre tilgjengelighet og 
tilrettelegging for midlertidig bruk av området.
Har du forslag til strakstiltak?

 

23



MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0

24

Spennende skog

Kjekk lekeplass og benker 
å spise på
Lekene som er satt opp. 
Stort område, 
Litt gjemmeplasser, benker
Flotte lekestativer

Sjø, stort område, frihet, litt leker

Mye trafikk

Fugletitting

Livet i fjæra

Spennende skog

Utenfor kartet: Gausel fritidsgård: 
Se på dyr, gratis. Masse dyr

Bevegelse: Motiverende å komme til fritidsgarden

Bevegelse: Veldig kjekk lekeplass

Bevegelse: Lekeplassen

Benker å spise på, 
utkikkplass

Utkikkspost

skøyte

kjekk skog langs togskinnen

Litt skog de trives i

Bevegelse: Fin skog å leke i. 
Jorder med kyr og rådyr, 
(som snart forsvinner..!)

Registreringer fra Vågedalen barnehage 
viser at de bruker området rundt 
prosjektområdet. Denne barnehagen 
ligger tett på prosjektområdet og barna 
der vil bli en viktig bruker av områdene i 
den nye utviklingen.

Både Vågedalen, Jåttå og Boganes 
barnehage bruker lekeplassen på 
Boganes, som framstår som ekstra 
populær i området.

Registreringene viser at barnehagene 
bruker mest områdene i sin nærhet. Det 
er for øvrig registrert steder som blir likt 
av barna i Jåttå barnehage helt ute ved 
båtforeningen og på Vaulen, det kan 
derfor framstå som denne barnehagen 
reiser litt lenger når de først skal ut til 
sjøen.

Fin lekeplass

MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0
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Er det noe dere savner, eller som kunne vært bedre 
tilrettelagt for barnehagen i nærmiljøet rundt? Har du 
andre kommentarer?

”Vi burde brukt boganeset/ strendene, men tøffe sikkerhetskrav 
gjør at vi ikke kan gå de når personalet mangler livrednings/
dykker kurs.”

”Når vi er ute i alslags vær, ville det vært fint med noe å gå inn i - 
en grillplass f.eks. Ei hinderløype hadde vært perfekt. Sitteplasser 
finnes det lite av, så småbenker.”

- grønne områder, mindre tungtransport 
- naturlekeplass  
- klatrepark 
- ajaxparken  
- frukthager 
- mulighet for strand, brygger, fiske, akvarium 
- koselige sitteplasser 
- grill 
- grønne lommer

AKTUELLE TEMAER:

Lekeplasser og grønne, naturlige omgivelser som er lune og trygge.

Sted i ly for vær og vind, med sitteplasser, og gjerne med grillmuligheter.

Aktivitet (hinderløype, klatring, sykkelbane).

Har dere innspill til utforming og aktiviteter/tilbud som 
appellerer til de minste barna?

”Lekeplasser, beplantet områder, strandsone, sykkelbane.”

”Ta vekk bussveien i et område hvor barn skal kunne ferdes i et 
friområde.”

”En plass til å kunne søke ly for regnet, sitte ned å spise maten 
sin.”

..og til hvordan man kan tilrettelegge for opplevelser og 
lek i det offentlige rom?

"Områder som kan islegges, til skøyting. 
Svømmehall! Vi busser nå til Eiganes for svømmeopplæring."

”Store gode lekeplasser og grønne lune lommer hvor det kan 
lekes og ferdes trygt.”



MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0

26

MEDVIRKNING MED BARN OG UNGE, HINNA PARK 2.0

Oppsamling

”Ha en plass å spise 
sammen med andre, skape 

et fellesskap”

”Det er veldig fint med 
grafittivegg, og da 

kan kunstnere bruke 
kreativiteten sin”

”Fargerike parker får opp 
humøret til hvem som helst”

”Trenger mer farger i 
hverdagen, øker bra mental 

helse og det sosiale”

26
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Oppsummering: Dagens situasjon

Fotball
Trening

Skole
Sosialt

Skole
Trene

Snacks
Sosialt

Snacks
Sosialt

Shoppe
Sosialt

Bade
Sosialt

Leke
Ake

Bade
Bade

Skråtårnet

Bruk

Liker

Liker ikke

Hovedbevegelse

Attraksjoner for barn

Landemerke

Resultater fra medvirkning med barn og unge, 
februar 2021:

Resultater fra sosiokulturell stedsanalyse, 
våren 2020:

Bruk daglige gjøremål

Bruk fritid

Liker

Liker ikke

*Størrelsen på ikonene indikerer hvor mange som 
har likt/ikke likt de ulike stedene

Illustrasjonen viser en oppsamling av dagens situasjon, ved en 
sammenstilling av hvordan barn og unge bruker området 
(februar 2021) og resultater fra den sosiokulturelle 
stedsanalysen fra våren 2020. 

De områdene som flest barn og unge oppgir at de bruker til daglig er markert 
med gult. De fleste av de gule sonene ligger hvor det er skoler, idrettstilbud 
eller sentrumsfunksjoner som butikk, kjøpesenter, serveringstilbud o.l. 
De resterende gule markeringene er ved rekreative områder, som badeplasser 
og lekeplasser.
Stedene som barn og ungdom har markert som steder de liker, er steder de 
bruker. Når vi ser nærmere på stedene som er pekt på som positive/steder 
de liker, er disse helt konkrete tilbud og funksjoner; en butikk, et spisested, 
en lekeplass - altså steder de kjenner og bruker. De likte stedene er i mindre 
grad knyttet til estetikk og miljø. Derimot ser vi at barn og unge peker på 
fysiske omgivelser, med negativt fortegn, i kategorien ”steder de ikke liker”. 
Her kommenteres det at de markerte stedene er kjedelige, grå og triste. 
Utviklingsområdet kommer særlig negativt ut i denne kategorien. Utrygge 
steder og mye trafikk er også forbundet med negative assossiasjoner.

Beskrivelsen over gjelder på tvers av aldersgrupper. Av ulikheter/forskjellige 
preferanser mellom barn og ungdom fremkommer det at det er ungdommen 
og de eldre barna som er glad i og bruker badeplassene, mens de yngre 
barna har markert mer aktivitet i sjøen og i marka. Felles for resultatene 
fra barnehagene, barn og ungdom er at alle liker lekeplassen vest for 
Stadionparken. 

De blå pilene viser hovedbevegelsen i området. Her er bevegelsen nord-sør 
den mest dominerende.  

Soner markert med oransje og grønn viser til den sosiokulturelle stedsanalysen 
i 2020. Markert med oransje er de områdene som fremstod mest brukt til 
daglige gjøremål, og markert med grønn er områder som mange bruker på 
fritiden. De nærliggende friluftsarealene ble fremhevet som en stor kvalitet, 
som mange likte.  

Resultatene fra medvirkningen med barn og unge, viser at de har mindre fokus 
på friluftsarealene enn de voksne. Bade- og lekeplasser fremheves, men utover 
dette viser resultatene at det er de urbane miljøene og tilbud og funksjoner 
som i størst grad opptar barn og unge.
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HENGEKØYER

KAFFEKROK

Oppsummering: Preferanser og programmering
Når alle resultatene ses i sammenheng, kommer det frem at det er mange likheter 
mellom barn og ungdoms preferansener. 
I oppgaven hvor de skulle velge de referansebildene de likte, ser vi noen klare favoritter 
uavhengig av alder. Under ses de bildene som var mest likt (likt av flest). Et badeplass-
miljø med stupetårn, fargerik stemningsbelysning langs sjøen og i byrom, samt hytter i 
trær/klatrepark er felles favoritter.
Det er et avvik mellom preferansene; de eldre elevene har et grønt og sosialt gårdsmiljø 
som favoritt, mens et urbant miljø med kaféer og byliv er mest populært blant de 
yngste.

56

46

42

39

28

35

3149
30

30

29
31

4. - 7. klasse

BADEFLÅTE

STUPETÅRN

KAJAKK

FARGERIK BELYSNING

VOLLEY

I innspill til programmering av fremtidige Hinna Park ser vi også flere gjengangere 
på tvers av alder. Vi ser også at de utvalgte programmene har sammenheng med 
preferansene innen fysiske rammer. 
Det er enighet om at Torget skal bli et urbant miljø med serveringstilbud, stemningsfull/
fargerik belysning og wifi møteplass. Langs sjøfronten er det fokus på aktivitet i og 
på vann. Igjen er det er tydelig ønske om en badeplass med stupetårn og badeflåte. 
I Sjøparken fremheves badeplassen også. I tillegg ønskes det programmering med 
mulighet for å være fysisk aktiv, med volleyball, lekeplass o.l. Det er også ønske om 
ulike muligheter for opphold i det grønne, med forslag til hytter i trær, hengekøyer og 
piknik i parken. 
En gjenganger i alle de fremtidige byrommene er ønske om foodtruck. Foodtrucken 
representerer et fleksibelt og rimeligere serveringstilbud, som i høyere grad er 
tilgjengelig for barn og unge.

FOODTRUCK

”Det er ingen gode 
badesteder der nå”

”Trygt og fint, gjør noe med 
plassen og skaper ro”

”Få oppleve havet,
de som ikke har båt”

”Hadde vært gøy å 
ta med noe som øker 

vanntilvenning for unge 
og voksne”

8.- 10. klasse og vgs.

WIFI MØTEPLASS

”Vi vet at alle ungdommer 
hadde ELSKET det”

HYTTE I TRERRÆR
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Badeplass og nærhet til sjøen

- Aktivitet langs, i og på vann
- Nærhet til sjøen
- Ulike badeplasser

Grønt og fargerikt

- Belysning
- Grønt og naturlig
- Farger

Lek og bevegelse

- Ut i naturen, opp i trærne, ut på vannet
- Lek med vann
- Aktivitetsparker/lekeplasser 
- Programmering for aktivitet
- Attraktivt for ulike målgrupper og generasjoner

Møteplasser og kulturtilbud

- Møteplasser som ikke er koblet til lag og 
organisasjoner, bymiljø med kaféer, mulighet for 
opphold, butikker, wifi- spot. 
- Kulturelle tilbud: kino, teater, arrangementer til 
ulike målgruppe
- Fritidsaktiviteter av typen som oppsøkes en gang i 
blant: paintball, softgun, fallskjerm ++

Kafémiljø og rimelige serveringstilbud

- Et sted å møtes
- Mulighet for å kjøpe mat der de unge oppholder seg. 
I relasjon til aktiviteter, møteplasser.
- Foodtruck, rimeligere tilbud, som er mer tilgjengelig 
for barn og ungdom

Dyreliv og natur

- Fokus på å tilrettelegge for dyreliv
- Plass til fritidsinteresser som inkluderer dyr
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Sikring av attraktive uterom
I den sosiokulturelle stedsanalysen fra 2020 kom det mange innspill på at uterommene 
i Hinna Park ikke er attraktive å oppholde seg i grunnet klimatiske forhold, skala og 
materialitet. Dette samsvarer med de kommentarer som barn og ungdom har gitt i 
relasjon til kartleggingen av steder de ikke liker. 

Som del av oppsamlingen og anbefalinger i stedsanalysen er det illustrert hvilke lag 
som er viktige å jobbe med i den fremtidige utviklingen og utformingen av uterom i 
Hinna Park (se: Sosiokulturell stedanalyse Jåttåvågen, s. 48).

Det presenteres tre lag, der det første skal sikre en menneskevennlig skala, innramming 
og bedre klimatiske forhold. Det andre laget fokuserer på inkorporering av grønne 
elementer og å skape intime miljøer, mens det tredje laget omfatter aktivering, 
programmering og å sikre bruk og liv. 

Med resultatene fra medvirkningen med barn og unge er det opplagt å se nærmere på 
mer konkrete forslag til hvordan de fremtidige uterommene i Hinna Park kan utformes, 
med henblikk på å ivareta barn og unges ønsker og behov. 
Modellen fra stedsanalysen er detaljert og tilpasset Torget, Sjøparken og Sjøfronten, 
basert på resultatene fra medvirkning med barn og unge:

Menneskevennlig skala
Innramming
Solrikt og klimabeskyttet
Adgang til sjøen
Tilrettelagt for transit/bevegelse

Grønt, frodig
Ulike miljøer/soner, variasjon

Menneskevennlig skala
Innramming
Solrikt og klimabeskyttet
Adgang til sjøen

Grønt, frodig
Fugleliv, biologisk mangfold 
Intimt, soneinndeling

Aktivering, programmering 
Badeplass, strand, brygge
Foodtruck, servering
Aktivitet på vann
Hytter i trær, klatrepark
Aktiviteter, volleyball
Arrangementer:
beachparty, volleyballturnering o.l.

Menneskevennlig skala
Innramming
Solrikt og klimabeskyttet

Grønne elementer
Vannelementer
Belysning

Aktivering, programmering 
Kafékrok, foodtruck, uteservering
Wi�-spot
Uformell møteplass, opphold
Arrangementer:
matmarked, utekino, konsert o.l.

Aktivering, programmering 
Badeplass, bystrand, brygge
Promenade, løype
Foodtruck, uteservering
Lek og bevegelse
Aktivitet på vann, kajakk

Torget Sjøparken Sjøfronten
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Urbane miljøer og byliv
Medvirkningsresultatene viser at barn og unge er opptatt av urbane miljøer og byliv, 
når det kommer til hva de ønsker seg for den fremtidige utviklingen av Hinna Park. 
De ønsker seg steder med liv, mangfold i tilbud og attraktive byrom, hvor de kan 
sosialisere, oppholde seg og være aktive sammen. 

I prosessen med medvirkning med barn og unge er det kommet ønsker om flere 
kulturelle tilbud. Dette underbygger oppsamling fra stedsanalysen i 2020, hvor kultur 
og kulturtilbud pekt på som et mulig undertrykt behov i området. 

Kartleggingen av dagens situasjon viser at barn og unge bruker gamle Hinna og Hinna 
sentrum mye i det daglige. Dette henger naturlig sammen med at de har sine daglige 
gjøremål i området. Videre ser vi at stedene som barn og unge har registrert som steder 
de liker, er de stedene som brukes mest. Altså, steder med høyere densitet av tilbud og 
funksjoner. Dette sier noe om at umiddelbar nærhet til attraktive og relevante tilbud har 
stor betydning for mange barn og unge. Det underbygger også viktigheten av gode og 
trygge hverdagsruter og forbindelser i nærmiljøet. 

Det ligger et forbedringspotensial i å øke mangfold og tetthet av funksjoner og 
tilbud, gjennom en mer finmasket funksjonsmiks. Dette er det også rettet fokus på i 
den sosiokulturelle stedsanalysen for området, 2020 (se: Sosiokulturell stedsanalyse 
Jåttåvågen, s.47). Her fremheves også potensialet i et samlet nettverk for aktiv 
mobilitet, med mål om å sy sammen programmer og delområder og således korte ned 
opplevede avstander for gående og syklende.  

Stedsanalysen viser at mange (voksne) har interesse i og verdsetter friluftsarealene i 
området, og ønsker at friområdene skal forbindes og at rekreative verdier ivaretas og 
styrkes i utviklingen av Hinna Park. 

Barn og unge viser også interesse for grønne områder med rekreasjonsmuligheter, men 
er i større grad enn de voksne opptatt av hva de kan gjøre der. Mens de voksne gjerne 
ser ‘turen’ som et mål i seg selv, ser barn og unge turen som en nødvendighet for å nå 
til destinasjonen: den kule badeplassen, skateparken eller utekinoen. De er opptatt av 
programmeringen og hvordan de i fremtiden ser seg selv og andre bruke uterommene. 
Uterommene er, med riktig programmering og tilbud, en potensiell attraksjon og 
møteplass. Barn og unge stiller altså høye krav til de miljøer som det tilrettelegges for i 
uterommene, mens forbindelsene imellom skal være trygge og effektive. 

I programmeringen av Sjøparken og langs Sjøfronten ønskes det dyreliv og hytter i trær, 
men forslag til konkrete aktiviteter ved, på og i vann, og serveringstilbud vektes høyere. 

Badeplassen

Klatrekaféen

Aktivitetsparken

Utekino

Kafékroken

Hjem

Skolen

Turløype i rekreative omgivelser.

Attraktive byrom/
destinasjoner og 
arrangementer koblet 
til friluftsområder og 
turløyper. 

Nettverk for aktiv mobilitet.
Trygge og e�ektive forbindelser 
mellom byrom og tilbud. 
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Positivt engasjement
Det har vært gledelig å se så stor interesse i prosjektet og ønske om å medvirke, både i 
arbeidet med den sosiokulturelle stedsanalysen, sist vår, og nå også blant barn og unge.

Ansatte i barnehager i området har delt av sine erfaringer og kommet med innspill til 
fremtidens Hinna Park, på vegne av de minste barna. Skolene har engasjert seg og 
tilrettelagt for engasjement og deltakelse blant elevene.

Vi opplever at det er stor interesse i hva som skjer i Hinna Park, og ønske om å delta i 
prosessen. Her ser vi et stort potensial å bygge videre på, med engasjerte barn og unge 
som en verdifull ressurs i den videre utviklingen av området. 

Det er viktig å ivareta barn og unges interesser og involvere dem i den videre 
utviklingen av området. Dette kan sikres ved videre involvering og dialog med skolene. 
Det bør utforskes muligheter for å få til tiltak sammen med skolene og gjerne med 
ungdom (og engasjerte voksne), utenom skolen.


