Innspill fra barn i Heimtun barnehage
SANGEN OM NÆRØYSUND FRA HEIMTUN BARNEHAGE
Melodi: det var en deilig sommerdag.
DET VAR EN DEILIG AUGUST DAG VI GIKK HØYT OPP PÅ GLUGGEN.
DER STOD VI HØYT OG DRØMTE HVORDAN NÆRØYSUND SKAL BLI.
VI SÅ PÅ MANGE HUS OG BÅTER, BRU OG MYE MERE.
OG TENKTE DETTE ER PLASSEN SOM VÅR FREMTID LIGGER I.
FOR NÆRØYSUND ER STEDET SOM VI ER SÅ GLADE I.
HER ØNSKER VI AT ALLE SKAL VÆRE GLAD OG LYKKELIG.
VI ØNSKER FINE HUS MED FARGER, LYS OG MYE MER.
TRAMPOLINE, LEKEPLASSER, HUS OG GOTTERI.
FOR ER VI ALLE VENNER OG TAR VARE PÅ DET VI HAR
SÅ VIL VI FÅ EN BY SOM LIGGER ALLE HJERTER NÆR.

Det som er bra med Nærøysund :
 Å være venner


Kjøpesenter med masse butikker



Bassenget



Gapahuk i Lysløypa



Skole



Barnehage



Turstier



Sang og musikk



Fint med ren natur



Kino



Bra med en ny kommune

Hva vi liker å gjøre i Nærøysund :
 Liker å leke med dinosaurer


Liker å sykle til lekeplassen



Leke med bilene og gå til gapahuken



Leke med lego og være på tur med bestemor



Gå på tur på fjellet med pappa. Kjøpe godteri



Besøke venner



Kjøpe godteri og se på film



Leke med dinosaurer



Se på Tv og telefon



Få på tur og gå på fjellet der det er vindmølla



Tur til gapahuken



Liker å være i bassenget

Det vi ønsker oss i Nærøysund :
 Lekeplass og lekebutikk med sklie, karusell, sykkelvei og huskestativ


Trampoline, regnbuehus med regnbueting , mange butikker



Sklie og lekeplass ved butikkene med rør som vi kan krabbe gjennom. Ny lekebutikk og matbutikk



Grushomper for å sykle på. Pirbad og trampolinepark ved butikkene



Lekeplass ved butikkene



Karusell med hester som vi kan sitte på. Kjøpe nye lys ute med fine farger. Lage trehytter, telt og
lekehus.

Hva kan vi gjøre for at Nærøysund skal bli mere miljøvennlig? :
 Ikke hive søppel i haver


Ikke hive søppel i naturen



Sortere søppel



Bruke mindre bil



Gå og sykle mere

Innspill fra barn i Heimen barnehage
Hva er bra med plassen dere bor på:
 Nytt hus
 Sjøen og det den har å by på



De fine turområdene

Hva liker dere å gjøre der dere bor:
 Spise kake og muffins på cafe er sats. Vi har mange fine plasser, og vi må bruke dem skal vi beholde
dem
Hva savner dere/ønsker dere der dere bor:
o Kaptein sabeltann, grusomme Gabriel, sjørøverskute, lekepark og dyrepark.
o Viser til et fint lekeområde i Elverum ved idrettsanlegget der med lekeapparater for store og små
o De voksne i barnehagen kunne tenkt seg en tuftepark/treningspark
Hva kan vi gjøre for at Nærøysund skal bli mer miljøvennlig?
 Sette utover flere søppeldunker så folk slipper kaste søppel i naturen. Barnehagen har med seg
søppelsekker på tur for å plukke søppel i nærområdet. Barna elsker dette.
 Start med læring og miljøfokus hos de minste så kan de lære opp de voksne.
 Se til byggingen av klimanøytral barnehage og skole i Elverum og utviklingen av klimanøytral
bydel.

Innspill fra barn i Kolvereid barnehage
Hva er bra med plassen dere bor?
 «Vi har en lekeplass ved huset vårt, der er det klatretre og to disser.»
 «Jeg har et klatretre!»
 «Jeg liker å hjelpe til på gården, sykle og kjøre firhjuling»
 «Jeg liker å klatre i fjellet, det er ikke langt unna. Også liker jeg å leke gjemsel.»
 «Jeg liker å spille fotball, jeg har et lite fotballmål hjemme.»
 «Jeg liker å skli og disse, og leke i sandkassa og på trampolinen. Jeg har dette hjemme.»
 «Bli med parken»
Hva savner dere med plassen dere bor på?
 «Jeg trur jeg må bygge meg en sykkelbane.»
 «Store disser som alle kan sitte på i Bli med parken.»
 «Jeg vil ha en lekeplass ved der jeg bor, for det er moro å leke, også er det moro å leke sammen med
andre barn. Jeg har vært på en lekeplass med trampoliner som var i et hull i bakken, det var gøy!»
Hva kan dere gjøre for at Nærøysund blir mere miljøvennlige?
 «Ikke kaste søppel, vi må kaste det i søppeldunken.»
 «Om det ikke er søppeldunk der må vi ta med søplet hjem, eller leter etter en søppeldunk»
 «Vi må passe på dyrene og blomstene»
Hva liker dere med plasser dere bor på?
 Lysløypa
 Mormor og morfar på Kolvereid
 Blime parken






Plukke blåbær nært skogen/huset
Grillhuset til barnehagen
Grinda
Lekeplassen i Kirkåsen

Hva ønsker dere skulle vært på der du bor?
 Ekte pokemonner
 Trampolinepark
 Lekeplass med hester
 Stort cirkus
 Statuer av leker (Elsa og Anna)

Innspill fra barn i Lilleval barnehage
Hva som er bra med plassen de bor:
 "At vi har mat"
 "At vi har leker"
 "At vi har traktorer"

Hva de liker å gjøre der de bor:
 "Å leke i dukkehuset"
 "Liker å sove når jeg er trøtt"
 "Det er gøy å være i idrettshallen"
 "Kose med valpene"
 Spille fotball"
 "Gå på kino"

Hva de kan gjøre for at Nærøysund skal bli mer miljøvennlig:



"Plukke søppel og putte det i søppelkassa"
"Gå eller sykle til barnehagen"

Innspill fra barn i Ottersøy barnehage
Hva er bra med plassen du bor på?
 At vi bor i et hus. Ser huset vårt, så vi ikke går oss bort. Sammen med venner fra samme plassen. Har
bil å kjøre rundt med. Butikker. Telefon, så vi kan ringe hjelp som tannlege, ambulanse.
Hva liker vi å gjøre der vi bor?
 Fiske, leke inne og ute, spille spill, telefon, gå i butikker og handle. I-pad, danse, dra til Namskogan,
synge, kose med kjæledyr, trampoline.
Hva vi savner/ønsker oss?



Leikelang, godteributikk. Pappaen min (mange som har pappaer som jobber på båt).

Hva kan vi gjøre for å være mer miljøvennlig?
 Plante selv, rydde etter oss. Ta med hansker på tur for å plukke søppel- dyrene kan spise dette og bli
syke. Rydde i lekene våre- vi har masse leker som er laget av plast. Kaste søppel i rett dunk.

Innspill fra barn i Tårnet barnehage
Det som er bra med plassen de bor:



At de har huset sitt her og de har mye å finne på utenfor huset de bor.
De har venner å leke med

Barna i Tårnet barnehage liker å holde på med:













Husker
Lekeplassen
Leke på plenen
I lekestua
På trampolinen
Være i bassenget
Se på traktorer som kjører
Se rådyr og elg
Holde på med kyllingene
Lete krabber
Båtturer
Fiske

De savner:




At bassenget ikke er åpent (ble sagt før det åpnet)
Lekeplasser med ulike apparater (sklie, snurre-huske, klatrestativ, kjøretøy ol)
Plasser å gå på tur til som er tilrettelagt for barn

Hva de gjør for at Nærøysund skal bli mer miljøvennlig:





Ikke kaste søpla i naturen – fuglene og andre dyr kan spise det og bli syke å dø
Ta med søpla hjem
Plukke søppel
Kaste søpla på rett plass (papir i papirsøpla, mat i matavfall, glass og metall i glass og metall, plast i
plastsøpla)

