
OMTANKENS  
BARNEHAGE  



Trivelig, trygt og 

fylt av glede – med 

barna i fokus 

Velkommen til barnehagen som passer på de 

små! Her kan barna vie seg til lek og læring 

i trygge og sikre miljøer. Med romslige 

aktivitetsrom som byr inn til lek og med et 

inneklima i toppklasse, blir barnehagedagen 

til en oppdagelsesferd for de yngste. 



Rom med god plass 
til lek og håndverk.



Et rom fylt av ro for 
en eventyrstund



Lyst og luftig rom med 
leken i sentrum



Et kreativt rom for 
fantasi og skaperglede



De forskjellige avdelingene holder høy kvalitet og oppfyller 

de strenge kravene en barnehagevirksomhet står overfor. 

Avdelingene er blant annet utstyrt med klemsikring og pirke-

sikre stikkontakter, slik at barna kan kaste seg ut i leken under 

sikre forhold. 

Barnehagen er planlagt nøye og ned i minste detalj for å 

skape optimale forutsetninger for å drive virksomheten.      

Ergonomiske stellerom gjør hverdagen enklere for både barn 

og personale. Romslige og lettstelte garderober gjør des-

suten henting, levering og utendørsaktiviteter lekende lett. 

Objektbeskrivelse
En omtankens barnehage er et sted hvor barna våre kan 

leke, oppdage, hvile og lære i trygge miljøer fylt av glede. 

Det er også et sted hvor barnehagens pedagoger kan 

oppholde seg i et godt arbeidsmiljø med ergonomiske 

forutsetninger og et godt lydbilde. Dette er en slik barne-

hage. Lyse, romslige rom og en gjennomtenkt utforming gjør 

barnehagetiden trivelig både for barna og personalet. 

Barnehagen er tilpasset for de aller minste i samfunnet. Her 

er det luftige lekerom med naturlig lysinnslipp og spennende 

utemiljøer der barnas fantasi gis fritt spillerom. Vekk fra mas 

og tjas er det også rom for hvile. 



Rombeskrivelse
GARDEROBE
Hver avdeling har en lys og imøtekommende 

entré. Gulvet har en trivelig fargesetting som 

gir et trivelig inntrykk og er lett å vaske rent for 

smuss. Fra entreen kommer man til en garderobe 

med effektiv oppbevaring og godt med plass til 

av- og påkledning av skitne ytterklær. 

KJØKKENHJØRNE OG 
OPPHOLDSROM
Et tilhørende kjøkkenhjørne med oppholdsrom 

er det på hver avdeling hvor barn og personale 

enkelt kan tilberede og innta mellommåltider i 

et trivelig miljø. Rommet har godt med plass og 

forutsetninger for å kunne avgrenses ved hjelp 

av romdeler, alt for å fremme matro for både 

store og små.   

KJØKKEN
Lunsjene tilberedes i enten mottaks- eller 

tilberedningskjøkken med ergonomisk utforming 

og nøye planlagte prosesser. Kjøkkenet er fullt 

utstyrt og tilpasset for barnehagevirksomhet 

med ovner, varmeskap, kjøle-/frysekapasitet, 

komfyr og benker ved behov. 

AKTIVITETSROM A 
– ÅPENT LEKEOMRÅDE
Et lyst og friskt rom med et stort naturlig 

lysinnslipp. Plassen i rommet åpner for den frie 

leken og gir gode forutsetninger for møblering 

etter behov. Gjennom akustisk støyreduksjon 

skapes et godt lydbilde og dermed et godt 

arbeidsmiljø både for barna og personalet i 

barnehagen. 

AKTIVITETSROM B 
– LEK OG LÆRING / PUSLEROM
Et hyggelig rom med lyse vegger og tilgang 

til oppvaskbenk der klebrige små hender og 

malerpensler kan vaskes. Rommet har gode 

oppbevaringsmuligheter og plass til flere bord, 
alt for at kreativiteten skal kunne flyte. 

STELLEROM OG TOALETT
Alle stellerom i bygget er utformet med 

ergonomi og tilgjengelighet i fokus. Rommene 

er lyse med lettstelte gulv, og stellebordene 

er hev- og senkbare for de beste ergonomiske 

forutsetningene. Veggen bak toalettene er 

malt i en kontrasterende grå farge og oppfyller 

kravene til unversell utforming.

HVILEROM  
Et lydisolert rom med trygg atmosfære der 

barna kan hvile i løpet av barnehagedagen. 

Med en beroligende belysning og god 

ventilasjon skapes optimale forutsetninger for 

en rolig og fin hvilestund.

PERSONALROM OG KONTOR
Barnehagen kan også utstyres med 

personalrom hvor barnehagepersonalet kan 

oppholde seg i et fredfylt miljø. 



Den fleksible 
barnehagen
Barnehagen du nylig har lest om, er oppdiktet og konstruert 

for å gi deg mulighet til å visualisere hvordan en fleksibel 
barnehage fra Adapteo kan se ut. Gjennom en rekke 

alternativer til fleksible enheter og tilvalg sikrer vi at akkurat 
dine behov skal kunne tilfredsstilles – uansett om du trenger 

et påbygg eller en helt ny barnehage. 

Med Adapteos fleksible enheter kan du være sikker på å få 
den optimale løsningen for akkurat din situasjon. Vår visjon 

er å arbeide for et fleksibelt samfunn og bane vei for den 
fremtidige generasjonen. La oss gjøre det sammen. 

Om bygget
ANTALL ROM 
Etter ønske både med hensyn til størrelse 

og antall. 

BRUKSAREAL  
Alt fra et enkelt bygg til en hel barnehage

BYGNINGSTYPE  
Med en stor variasjon av byggeløsninger 

kan vi skreddersy et opplegg etter dine 

behov. Barnehagen kan for eksempel 

bygges i vinkel, noe som gir forutsetninger 

for en trivelig og spennende bakgård, og 

omfatte både lekerom, kjøkken og romslige 

garderober. Byggene kan dessuten kobles 

til tilstøtende bygg. 

OVERREKKELSE OG BRUKSTID 
Når du trenger den, så lenge du har 

behov. 

SIRKULARITET 
Våre bygg inngår i et kretsløp. Det 

innebærer at bygget renoveres og 

gjenbrukes når du ikke lenger har behov 

for det. 



Tekniske 
egenskaper
OPPVARMING
Oppvarmingen av våre barnehagebygg 

skjer enten gjennom vannbåret varme 

eller direktvirkende strøm. 

BELYSNING 
Dimensjonerte lysstyrker og et stort 

naturlig lysinnslipp skaper godt opplyste 

og behagelige innendørsmiljøer. Det 

er også mulig å velge til nærværstyrt 

belysning. 

AKUSTIKK
Våre barnehagebygg er konstruert for 

å minimere støynivå. For å skape et 

godt lydmiljø for barna og personalet i 

barnehagen tilbys blant annet akustikktak.

VENTILASJON  
Lufttilførselen i byggene våre styres via 

luftbehandlingsaggregat med både til- 

og fraluft. Varmegjenvinning skjer med 

roterende varmevekslere. Det er også 

mulig å supplere med kjølig luft for et 

deilig inneklima på hete sommerdager. 

Å bygge 
med omtanke
En barnehage med omtanke tar hensyn til omgivelsene – innenfra 
og ut. Bortsett fra å skape koselige og trygge miljøer føres 
barnehagebygget også opp med tanke på klimaet og bidrar 
dermed til et mer bærekraftig samfunn. 

ARBEIDSMILJØ
Alt fra belysning til fargevalg og lydmiljø er nøye utformet for å skape 

en trivelig og hyggelig følelse. En gjennomarbeidet arkitektur fører 

til luftige miljøer med et stort dagslysinnslipp og dermed et godt 

arbeidsmiljø.

RESURSFORVALTNING 
Byggene er konstruert for lavt energiforbruk med god varmeisolering 

og tetthet og høy grad av varmegjenvinning med varmevekslere 

i ventilasjonssystemet. Solpaneler kan monteres mot bygget for 

ytterligere ressursforvaltning. Materialvalg foretas med prioritering av 

fornybare råmaterialer.

MILJØPÅVIRKNING 
At våre bygg er prefabrikerte og flyttbare, innebærer at mengden 
restprodukter minimeres under byggets levetid. Valg av materiale og 

delsystem gjør vi med prioritering av gjenvinnbarhet for å minimere 

skadelig miljøpåvirkning. Adapteo AS er miljøsertifisert i henhold til 
ISO 14001.



Fleksibel 
finansiering
Omtankens barnehage tilbyr deg økonomisk 
frihet gjennom fleksibel finansiering.

Enten du har behov for å supplere en eksisterende skole, 

eller bygge en helt ny, har vi løsningen. Din situasjon er unik, 

derfor tilpasser vi så vel leieperiode som finansieringsmodell 
etter dette og påser at du får den optimale løsningen for 

akkurat din virksomhet. 

Med våre fleksible løsninger har du alltid full kontroll 
på kostnadene og kan være sikker på at vi tar hånd om 

forbedringer og vedlikehold av bygget. Vi arbeider sirkulært, 

noe som innebærer at når du ikke lenger har behov for 

barnehagen, blir den demontert og flyttet, for deretter å 
kunne gjøre nytte et annet sted.

Tidslinje Tidslinje

Tidslinje

2. LEVERANSE

3.LEIEPERIODE

Transport og montering av 

bygget som så blir til en 
fleksibel skole, barnehage, 
kontor eller noe annet.

Analyse av kundens behov for 
sammen kunne designe en 

optimal løsning.

1. PLANLEGGING

4. TILBAKELEVERING

Demontering av bygget, 
grunnen tilbakestilles og 

enhetene transporteres vekk, 
enten tilbake til lager eller 

videre til neste prosjekt.

Utleie, vedlikehold og 
service. Leieperioden 
varierer, gjennomsnitter er 
5 år. Tilpasninger og/eller 
tilleggstjenester tilbys under 
leieperioden.

Tidslinje



Eksempler av
planløsning

”Det har fungert veldig bra under 

hele prosessen. Adapteo har vært 
imøtekommende og lydhøre for 
våre behov. Vi er også glade for at 
vi fant en samarbeidspartner med 
kapasitet til å jobbe på to forskjellige 
prosjekter samtidig.”

– Pär Nyström, prosjektleder og prosjektingeniør i 
Tanum kommune 

Barnehage, Tanum Barnehage, Farstaborg

Kundehistorier

”Det fordelaktige med mer fleksible 

løsninger er at det er mulig å legge til 
ytterligere rom i tilfelle virksomheten 
trenger å vokse, men det går også 
an å flytte lokalene hvis behovet 
endrer seg, noe som gir en verdifull 
fleksibilitet.»”

– Jessica Skrak Granqvist, rektor Farstaborg 
barnehage i Gustavsberg



Adapteo er et ledende fleksibelt 
eiendomsselskap i Nord-Europa. 
Vi bygger, leier ut og selger 
fleksible enheter for skole, barne-
hage, kontor, omsorg og helse. 

Samfunnet står overfor store 
endringer de kommende årene, 
og uansett hvilke utfordringer 
fremtiden bringer, mener vi at 
tilpasningsevne er den beste 
løsningen. Med en modulær 
og sirkulær byggeteknikk kan vi 
endre, gjenbruke, skalere opp og 
skalere ned våre bygg på bare et 
par uker. 

Våre bygg kan brukes i noen 
dager eller på ubestemt tid, alltid 
optimert for aktuelle behov. Det 
er slik vi bygger fleksible samfunn.

Adapteo AS har 12 medarbeidere 
med hovedkontor i Drammen. 
Vårt hovedlager er lokalisert i 
Hokksund, men vi har også lager 
i Trondheim, Bergen og Narvik.   
Ring gjerne og snakk barnehage 
med oss på telefon
+47 32 27 30 30 eller send en 
e-post til info.no@adapteo.com

Vennlig hilsen

Adapteo

Her 
er vi

Velkommen
til Adapteo

Head Office
Strømsø Torg 9, 
NO-3044 Drammen 
+47 32 27 30 30 
info.no@adapteo.com 
www.adapteo.no

Drammen


