
Uteplass for alle 
Av 5 elever fra Rosenborg skole



 

 



Mål med ideen

Målet med denne ideen er at du skal få tilgang til lek og ballspill i området rundt 
Rosenborg. De som ikke har råd til å kjøpe ball eller andre ting, slipper å føle seg 
utenfor med en bod som leier ut baller og uteleker man kan bruke. Man skal også 
slippe å må dra et stykke for å komme til en volleyballbane.

Man skriver på navnet sitt, telefonnummeret sitt, og hva man låner og så leverer 
man det tilbake etter bruk. Dette vil da gjøre det mer åpent for alle og være med og 
spille/leke. 





God helse

En av punktene vi har er god helse. Når folk kommer og spiller ball 
eller leker med andre leker, holder de seg i aktivitet. De trener og blir 
slitne. Da får vi bedre helse. 

Noen kan kanskje også få bedre mental helse også. Ved og 
komme og spille med andre og føle seg inkludert. Mange som ikke 
vil komme (som kanskje ikke har utstyr), kan være at kommer og er 
sosial i stedet for og sitte hjemme og game, som også er bra. 



Mindre ulikhet

Vi bestemte oss for at boden skulle være gratis sånn at alle har mulighet til å leke 
seg. Det er ikke alle som har penger og mulighet til å kjøpe nye leker så i denne 
boden får man muligheten til å låne mange forskjellige leker helt gratis.

Selv om vi allerede har en fotballbane som er gratis er det ikke like göy å väre der 
uten en fotball.

Vi har også tenk at boden kan ha andre uteleker en bare baller. Sånn at man kan 
ha andre muligheter enn bare ballspill, for de som liker det bedre.



Ansvarlig produksjon og forbruk 

Ballene og utelekene er enten donert fra andre som ikke trenger lekene lengre 
eller donert fra søppelplasser. Derfor må man ikke produsere nye baller, som er 
miljøvennlig. Hvis disse to alternativene donerer brukte baller blir det mye mer 
miljøvennlig enn å skaffe boden masse nye baller. De donerte ballene blir vasket 
og pumpet slik at de kan benyttes av forbrukerne.



 

Vi har spurt barn og ungdommer fra 6-10 trinn + lærere og 97 av 100 
syntes ideen vår var bra og de ville ha brukt den.

Noen syntes det var dumt å miste isbanen på vinteren men det vi 
tenkte er at delen som ikke brukes til volleyballbaner kan brukes til 
skøyter på vinteren.



https://docs.google.com/file/d/16u-b-oCrya3k5AJVMSZNtkaQ_duixNMK/preview


Takk for oss!


