
INSPIRASJON
JUBLENDE LEK MED SNØ OG VANN

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon1: 481 15 2 99

Telefon2: 928 10 970 

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

Påmelding til Inspirasjonsseminar “Jublende lek med snø og vann”
Sted: Oslo, Scandic Vulkan, 27. september
Påmeldingsfrist 23. september enten på e-post eller på vår online påmelding

Navn: ________________________________________________________________

Firma: ________________________________________________________________

Fakturaadresse: _________________________________________________________

Postnr: _______________ Poststed: ________________________________________

Bestiller: _______________________________________________________________

Bestillingsnummer: ______________________________________________________

Tlf: _____________________ E-post: _______________________________________

Vennligst kryss av i riktig boks:
 
 Ja, jeg skal delta på Inspirasjonsseminaret, MEDLEM  
 kr 2.274,- (inkl lunsj mm)

 Ja, jeg skal delta på Inspirasjonsseminaret, IKKE MEDLEM
 kr 2.750,- (inkl middag, lunsj mm, og for +300,- kan du bestille med havutsikt!)

Dato: _________________ Signatur: ________________________________________
Ved spm henv; badparkogidrett@nih.no 

Foto ©
 Steinerskolen på H

urum



Jens Brynildsen er ansatt i Undervisningsbygg, Oslo kommune som driftsansvarlig utomhus. Han har 
ansvaret for oppfølging på drift av kommunens skolegårder. Han er sertifisert lekeplassutstyrsinspektør. 

Line Løvstad Nordbye, daglig leder i Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter.
Bjørbekk & Lindheim er et av landets største landskapsarkitektfirmaer. De jobber med et bredt utvalg av 
prosjekter, både med private og offentlige oppdragsgivere. Kontoret har fokus på å skape gode møtesteder 
og vakre, funksjonelle uterom som bygger på stedlige kvaliteter og utformes i en menneskelig målestokk. 
Bjørbekk & Lindheim har gjennom mange år jobbet mye med å utnyttet vannet som ressurs i sine anlegg - 
gjennom bekkeåpning, lokal overvannshåndtering og ulike vannarrangement. Barnas uterom som arena for 
fysisk aktivitet, lek og læring er et annet sentralt tema som kontoret brenner for.

Øyvin Vestre driver firmaet Aktiv Arena. Han er en nestor i fagmiljøet, og har blant annet stått bak 
utvikling av kurs og eksamener for lekeplassinspektører, standardiseringsarbeid. Han har utviklet uttallige 
aktivitetsområder som konsulent, og er kjent for å være den som lager noen av de mest spennende 
nærmiljøanlegg i Norge. Han har vært med på å plalegge og kvalitetssikre anlegg over hele Norge i en 
årrekke. 

Ola Martinsen er prosjektleder i Oslo kommune, med ansvar for Nedre Foss. Her anlegges en av de største 
parkene i Oslo sentrum. Nedre Foss park skal bli en robust, attraktiv og variert park, som bidrar til å skape et 
godt bymiljø for de som bor, besøker og arbeider i området.

Anne-Britt Nilsen er førsteamanuensis innen området barn og fysisk  aktivitet. Hun har undervist studenter 
både i allmenn- og barnehagelærerutdanning. I tillegg har hun arbeidet i mange år med barn ute i naturen 
i barnehage, grunnskole og frivillig idrett. Hun er trener i NSF både i langrenn og alpint og har bl.a. 18 år 
som skiinstruktør i Skiforeningen. Hun har alene eller som medforfatter, utgitt 12 bøker, bl.a.  Barnas uterom 
(sammen med Øyvin Vestre) og UTE aktiviteter i naturen

Inger Søhol Lie er utdannet Eksport/Markedsøkonom fra Norge/Tyskland. Hun har jobbet i Skiforeningen 
i 9 år som Instruktør/Skiskoleleder og Kurskoordinator. Der har hun ansvar for instruktørutdannelse og 
diverse prosjekter. Hun jobber sammen med teamet i Barnas skiskole for å tilrettelegge for 10.000 barn på 
skiskole hvert år. Tidligere erfaring fra Haga Golf og Luftfartsverket i Norge/MTC Consulting i Tyskland/SBS 
Broadcasting i Australia med mer.

Lars Wegge er lærer ved Steinerskolen i Hurum. Han er opptatt av et lekent og kreativt friluftsliv. på fritiden 
driver han med isklatring. Han har i tillegg gitt ut bok om sløyd.

PROGRAM - “Jublende lek med snø og vann”

Tirsdag 27. september, Scandic Vulkan

kl 09.30 Kaffe, registrering mm

kl 10.00 Velkommen v/Morten Anker-Nilssen, BAD, PARK OG IDRETT

  Driftsoppfølging av skolens uterom - Eiers ansvar og plikter     
  v/ Jens Brynildsen, Undervisningsbygg, Oslo kommune
  
  Prosjekt - faktaark om sikkerhet - Gjensidigestiftelsen v/Helene Bugge, daglig  
  leder, BAD, PARK OG IDRETT

  Vann i anlegg v/Line Løvstad Nordbye, Bjørbekk & Lindheim

  Inspirasjon fra fjern og nær v/Øyvin Vestre, Aktiv Arena 

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13.00 Befaring; Vi går over elven til det nye anlegget til Oslo kommune på Nedre Foss  
  v/Ola Martinsen, prosjektleder, Oslo kommune

  40 år med skilek v/Anne-Britt Nilsen, A-B Consult
  
  Hva skal til for å få til aktivitet for barn og unge - hvor enkelt kan det gjøres? 
  v/Inger Søhol Lie, kurskonsulent, Skiforeningen
  
  Jublende, kreativ lek ved Steinerskolen i Hurum       
  v/Lars Wegge, Steinerskolen i Hurum

  Avslutning v/Morten Anker-Nilssen

Kl 16.00 Slutt


