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Høringsnotat fra Stiftelsen Oslo Barnemuseum 
01.06.15 

Fra styreleder Randi Wærdahl 
daglig leder Katie Coughlin 

info@oslobarnemuseum.org 
(m) 900-900-54  

www.oslobarnemuseum.org 
www.facebook.com/oslobarnemuseum1 

Til: Bymiljøetaten  
 ved Rune Nedregård 
 
 

Referanse 15/07124 ”Tøyenvedtaket – Planprogram for Tøyenparken-offentlig høring” 
 
Med dette notatet vil Stiftelsen Oslo Barnemuseum vise frem noe av potensialet for å løfte planen for 

Tøyenparken til en ny og unik profilering av Tøyen som barnas bydel.   

 

I følge KVU for nytt vitensenter på Tøyen (datert 30.04.14) er kommunens hovedmål å ”fremskaffe et 

vitensenter for å øke interessen og kompetansen innen realfag for elever, lærere og allmennheten i 

Oslo, som også er med på å skape en attraksjon for Tøyen.” 

 

Oslo kommune bør benytte sjansen nå når Tøyen er på tegnebrettet, til å tenke inn et tilbud som kan 

løfte planene fra å være en omstrukturering av det eksisterende til å bli noe som er virkelig nytt for 

byen.  

 

 

Vi vil etablere et  interaktivt barnemuseum som del av planene for et nytt vitensenter  

 

Vi ønsker ikke å binde forslaget opp til ett av de fire KVU-plangrepene for Tøyenparken, men tenker oss 

at et interaktivt barnemuseum vil komme inn i kombinasjon eller tillegg til vitensenteret.  

 

Vitensentre har Norge flere av. Til sammen finnes det 14 vitensentre i landet. Når Oslo nå vurderer å 

trekke Oslo Vitensenter ut av et eksisterende museum for å bli en egen enhet, mener vi tiden er moden 

for å løfte blikket og tenke litt utenfor boksen. Hva er viten? Hvem er publikum? Her mener vi at det er 

viktig å dra veksel på internasjonal erfaring og  kunnskap om hvordan viten bygges, om betydningen av 

lek for læring, betydningen av en tidlig start for å skape lærende mennesker, og betydningen av gode 

møteplasser som er uavhengige av språk og kulturbarriærer for å skape samspill mellom mennesker 

med ulik bakgrunn. Alt dette kan et såkalt ”interaktivt barnemuseum” bidra til.  

 

Vi tar inspirasjon fra over 30 land i verden, hvor det finnes flere enn 400 ”hands-on children’s 

museums”. De er basert på læring gjennom lek og tilbyr et bredt spekter av læringsmuligheter hvor bl.a. 

vitenskap er integrert i en verden av opplevelser. I følge Association of Children’s Museums i 

Washington, D.C. er barnemuseer det raskest voksende segmentet i museumsfeltet. Konseptet er 

fortsatt lite kjent i Norge, og på grunn av navnet blir vi lett forvekslet med Det Internasjonale 

Barnekunstmuseet.  
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Sammen med vitensentre er interaktive barnemuseer en del av en ny generasjon interaktive  

museumstilbud. Bruken av ordet ”museum” er omdiskutert, siden interaktive barnemuseer er ikke 

”tradisjonelle” museer. Noen institusjoner velger derfor å bruke et alternative navn (f.eks. Children’s 

Discovery Center, Eureka! og Imaginosity). Så snart vi har konkrete planer på bordet planlegger vi en 

konkurranse om et nytt navn som vil bidra til en unik identitet, - et navn som binder institusjonen til 

Oslo, til Tøyen (eller det stedet det vil bli lokalisert) og til det som skal foregå der.  

  

Hovedmålgruppen er de yngste i byen. Barn som enda ikke 

kan gå eller lese er ofte undervurdert som kulturkunder. Det 

de trenger er arenaer for mestring. Det de får er som oftest 

et tegnebord eller krok ved siden av hovedtilbudet i et 

museum som er designet for voksne eller større barn. Selv på 

Oslo Vitensenter, som har mange gode interaktive aktiviteter 

for større barn, er de minste overlatt til en krok uten spesielt 

tilrettelagte aktiviteter. Vi har hatt en åpen dialog med Oslo 

Vitensenter om muligheter for samarbeid i fremtiden. 
  

bilde: Barnekroken på Oslo Vitensenter  
   

Den generelle delen av læreplanen påpeker at ”Barns nysgjerrighet er en naturkraft.” Forskning viser 

også at tidlig stimulering er svært viktig for barns hjerneutvikling. Vi ser det derfor som et paradoks i en 

nasjon og kultur som vektlegger utforskertrang, selvstendighet og kunnskapsløft, at nettopp den yngste 

gruppen som kanskje vil ha mest nytte av stimulerende kulturaktiviteter, har så få slike muligheter. Et 

interaktivt barnemuseum passer naturlig inn i hovedstaden i et av verdens mest familievennlige land og 

vil bidra til en unik identitet for Tøyen. 

 

Varaordfører Libe Rieber-Mohn sier, ”Jeg har selv bodd i Boston, hvor de har et fantastisk barnemuseum 

som er kjempepopulært. Et barnemuseum er ikke et barnekunstmuseum eller et teknisk museum, men 

et sted hvor man utforsker verden, gjerne gjennom bruk av sanser”. 

http://www.osloby.no/Slik-vil-Ap-erstatte-Munch-museet-pa-Toyen-7402702.html 

 

 

Innholdet 

 

Formålet er å skape et helårs kulturtilbud for barn mellom 0-12 år som stimulerer nysgjerrighet, hvor 

barn får prøve seg på nye ting og utvikle sin kreative tenkning, sin selvtillit og kunnskap om verden. 

Tilbudet vil bidra til barnas sosiale, emosjonelle, kognitive, motoriske og språklige utvikling gjennom 

multisensoriske opplevelser hvor barna selv tar ledelsen. 

 

I et barnemuseum vil en for eksempel kunne utforske en by i barnestørrelse, leke i skyer høyt oppe 

under taket eller grave ut et vikingskip under bakken. Her vil barn og voksne løftes ut fra hverdagen og 

glede seg sammen i et lærerikt miljø. Uten språkbarrierer eller fysiske barrierer for deltagelse, skal alle 

føle seg velkomne. 

 

Utstillingene vil bli spesielt tilrettelagt for barn, i samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og 

utstillingsarkitekter på den ene siden og barn, skoler og offentlige grupper på den andre. Gjennom et 

 

http://www.osloby.no/Slik-vil-Ap-erstatte-Munch-museet-pa-Toyen-7402702.html
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slikt samarbeid vil vi gjenspeile interesser og behov hos barna og for samfunnet. Et godt planlagt 

barnemuseum vil bidra til en positiv læringskultur og bygge broer mellom barn og familier med ulik 

bakgrunn. Det blir en kulturell møteplass som vil være tilgjengelig og interessant for mennesker i alle 

aldre.  

 

 

Hva om vi tenker nytt om Tøyenparken? 

 

Kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2025 (vedtatt i 2008) vektlegger at Oslo skal være en åpen og 

inkluderende hovedstad med rom for mangfold og livsutfoldelse, og at Oslo kan tilby museer, biblioteker 

og idrettsanlegg som tilfredsstiller kravene på nasjonalt og internasjonalt nivå. Bymiljøetatens egen 

informasjonsfilm starter med spørsmålet ”Hva om vi tenker nytt på Tøyen?”. Hvorfor ikke tenkte nytt 

om Tøyen, samtidig med at vi møter de krav og forventinger til museumsutvikling som stilles til en 

moderne nasjon på et internasjonalt nivå? Hva om vi lager noe nytt og unikt for Oslo og Norge som også 

vil bli lagt merke til internasjonalt og bli med på å forme byens kulturelle profil?  

 

Tilgang til og muligheter for utendørs aktiviteter gjør Tøyen til byens mest attraktiv område for et 

interaktivt barnemuseum. Gleden over å være utendørs og i friluft bør være noe som reflekteres i et 

barnemuseum som skal ha et norsk særpreg. Vi ser mange muligheter for spennende aktiviteter i 

Tøyenparken, samt utrolig mange samarbeidsmulighter med andre museer både i området og i hele 

byen. 

 

Hva med en vakker bro over Finnmarkgata som feirer lyset i mørketiden?  

 

   

 

Prosjektplanen vil leveres i løpet av august 2014 og vil inkludere et skisse for innhold, utredelse av 

muligheter for samarbeid med Vitensenteret og andre kulturaktører og muligheter for sponsorstøtte. 

Midlene vil dekke en prosjektleder og nødvendige arbeid og materielle for prosjektplanen og 

arrangementet. En mer grundig beskrivelse for denne endringen ti l søknaden skal leveres til 

Kulturetaten.  

 

 
bilder: Gyroscope, Inc. 

 

...eller bruke ny teknologi for å ”bygge broer”? 
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...eller bygge broer mellom Universitetets 

flotte anlegg med Veksthus og Botanisk 

hage, mellom aktivitetene i barnemuseet 

og samlingene i Universitetets zoologiske 

og geologiske museer? 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            bilde: Gyroscope, Inc. 

 

 

 

Samarbeid  

 

Siden 2007 har vi samarbeidet med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo for design av 

aktiviteter for barn med bruk av ny teknologi. Samarbeidet inkluderer studentprosjekter, forskning og 

arrangementer hvor barn er aktive deltakere i design og utvikling av aktiviteter.  Disse erfaringene vil 

inkluderes i planer for et interaktivt museum.  

 

Med en etablert institusjon vil Oslo Barnemuseum ønske å få til samarbeidsrelasjoner med hele 

Universitetsalliansen i Oslo, de teknologisk og naturvitenskaplige miljøene så vel som samfunnsfaglige 

og barnefaglige miljøer.  

 

For Tøyen ønsker vi også et bredt samarbeid med bl.a. kulturaktører, barnehager, skoler, biblioteket, 

helseorganisasjoner og andre organisasjoner med interesser for barn og familier for å skape et dynamisk 

tilbud av kulturaktiviteter. Vi er allerede i samarbeid og positiv dialog med flere organisasjoner og med 

områdets beboere gjennom ”Tøyeninitiativet”.  

 

 

Etablering og drift 

 

Oppstartskostnader for et interaktivt barnemuseum forventes å være på lik linje med et vitensenter, og 

avhengig av størrelse og omfang. Vi har sett flere urbane kulturprosjekter hvor interaktive barnemuseer 

og vitensentre lokaliseres sammen. Vi har tidligere utarbeidet en grunndig plan for et lokale på Økern 

med en størrelse på 4700 kvm brutto med 2000 kvm til utstillinger. Vi har også tegnet mindre planer for 

lokaler med størrelser mellom 750 – 1500 kvm brutto. Konseptet har derfor en god fleksibilitet med 

henblikk på lokalisering.  

  

Barnemuseet vil drives som et museumstilbud med salg av billetter og årskort, avgifter for spesielle 

programmer og arrangementer, samt mulig kiosksalg av mat og gaver. Driftstallene som ble utarbeidet i 

2009 visste et forventet besøkstall av ca. 200.000 i det første driftsåret. Vi vil tilby en rimelig billettpris 
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på linje med andre kulturtilbud i Oslo og regner med at det blir behov for økonomisk støtte i tillegg til 

driftsinntektene.  

 

 

Organisasjon og bakgrunn for prosjektet 

 

Inspirasjonen til prosjektet sprang ut i fra daglig leders egen opplevelse i 2003 som så hvordan et 

barnemuseum i USA hjalp hennes 2 år gammel datter håndtere en vanskelig livssituasjon. Tilbake i 

Norge ble hun slått av at det ikke finnes noe lignende blant de tilbud som gis til barn her, og tok dermed 

initiativet til å få opprettet et slikt tilbud. 

 

Siden 2005 har vårt arbeid for et interaktivt barnemuseum vært formalisert gjennom et styre, med 

sentrale styremedlemmer som forskere fra Universitetet i Oslo og representanter fra både næringsliv og 

barnefaglige miljøer. Pr. i dag har prosjektet fått betydelig støtte både fra næringslivet (Steen & Strøm 

hovedsponsor 2008-2011), Oslo kommune (kulturtilskudd 2007-2009, driftstilskudd 2015, tilskudd til 

innovasjon 2015-2016), Bydel Gamle Oslo (aktivitetsmidler 2014) og fra EU (prosjektmidler fra Kreativt 

Europa 2015-2017).  

 

Mellom 2007-2009 gjennomforte vi et grundig forprosjekt med markedsundersøkelse, konsept- og 

arkitektplan og driftsplan med tanke på en etablering på Økern. Prosjektet har hatt verdensledende 

designeksperter som Gyroscope Inc. og Jack Rouse & Associates involvert i prosessen, sammen med 

nordmenn med faglig kompetanse på barns kultur og læring, skole og læreplan og norsk kultur og 

design. Markedundersøkelsen visste at Oslo Barnemuseum vil kunne bli en av de største attraksjonene 

for barn i hovedstaden. Disse planleggingsdokumentene er tilgjengelige fra Kulturetaten eller ved 

kontakt på info@oslobarnemuseum.org.   

 

I dag er Stiftelsen Oslo Barnemuseum aktiv i 2 internasjonale barnemuseumsorganisasjoner, har et 

nettverk av kontakter som bygger opp og driver barnemuseer, og har utviklet unik kompetanse i feltet. 

 

 

 

 

Tilbudet i dag 

 

Oslo Barnemuseum driver i dag et reisende opplegg med 

interaktive aktiviteter som besøker barnehager, skoler og 

festivaler. Vi var nylig på MiniØya 2015. Flere tusen barn 

og familier har hatt stor glede av å utforske våre 

aktiviteter. På linken vises aktivitetene fra en festival i 

Frognerparken i 2013. https://vimeo.com/79335071.   

 

Vi har vært aktive på Tøyen med besøk til Tøyen 5-årsklubb 

i 2014 og 2015 på Tøyen skole. Vi har også besøkt elever på 

Tøyen Aktivitetsskole og på sommerskolen der i 2014 med  
  bilde: Oslo Barnemuseum fra MiniØya 2015. 

 

mailto:info@oslobarnemuseum.org
https://vimeo.com/79335071
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tilbudet ”1-2-3, kom bli med!”.  I høsten 2014 lanserte vi ”pop-up lekeplass” på Tøyen skole med midler 

fra Bydel Gamle Oslo. Bilder fra ”pop-up lekeplassen” har blitt brukt i avisen for å vise hvor spennende 

tilbudet på Tøyen AKS er: http://www.nettavisen.no/dittoslo/na-ser-hele-norge-til-denne-

skolesuksessen/8510417.html    

 

Stiftelsen Oslo Barnemuseum også deltar som norsk partner i et EU samarbeid sammen med Institutt for 

informatikk ved UiO. EU-prosjektet heter ”The People’s Smart Sculpture” og består av et større 

samarbeid mellom 12 institusjoner i flere byer i Europa hvor hver by skal utvikle et fremtidsrettet ”smart 

city project”. Det norske delprosjektet ”Unge urbane uttrykk” vil gi et unikt bidrag til ”The People’s 

Smart Sculpture” med et kulturelt deltagende prosjekt som er spesielt rettet mot barn og unge. 

Prosjektet er planlagt som et 3-års prosjekt fra 2015-2017. EU-prosjektet er en videreutvikling av et 

langsiktig samarbeid mellom Oslo Barnemuseum og Institutt for informatikk. 

 

Oslo Barnemuseum drives i dag på frivillig basis. 

 

 

Konseptplan for Tøyen, 2015 

 

I mars 2015 fikk vi et driftstilskudd fra Kulturetaten for å lage en konseptplan for etablering av Oslo 

Barnemuseum på Tøyen. Vi er i gang med dette arbeidet og regner med å levere planen innen høsten 

2015. Konseptplanen utvikles i dag i samarbeid med internasjonale og lokale faglige ressurser og vil 

inkludere tegninger av innholdet, muligheter for samarbeid med vitensentre og andre kulturaktører, en 

tids- og progresjonsplan for etablering og finansiering, samt muligheter for sponsorstøtte.  

 

Hvis planen godkjennes av kommunen vil det bli behov for videreutvikling av denne planen på et mer 

detaljert nivå, og forhåpentligvis i samarbeid med andre aktører som skal inn på eller endre sin 

plassering på Tøyen. 

 

Vi jobber for å utvikle en spennende og realistisk plan for innholdet i et interaktivt barnemuseum på 

Tøyen, som ivaretar barnas interesser og muligheter for læring og lek, samtidig som en tar høyde for 

deres trygghet og at utstillingenes holdbarhet er sikret. 

 

 

Til slutt 

 

I dag finnes ikke et tilsvarende tiltak for de yngste i Oslo. Vi ser muligheten for et helhetlig og 

inkluderende kulturtilbud i verdensklasse for hovedstadens barn og barnefamilier som ikke bare vil være 

et løft for Tøyen, men også et unikt løft for barnekultur i hovedstaden. I tillegg er interaktive 

barnemuseer etterspurte reisemål for turistfamilier og vil styrke Oslo og Norges attraktivitet som 

turistmål. 

 

http://www.nettavisen.no/dittoslo/na-ser-hele-norge-til-denne-skolesuksessen/8510417.html
http://www.nettavisen.no/dittoslo/na-ser-hele-norge-til-denne-skolesuksessen/8510417.html
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Oslo Barnemuseum vil skille seg ut fra andre kulturtilbud ved: 

- å inkludere selv de minste barna (fra 0 år)  

- opplevelser hvor barn tar styringen 

- aktiviteter som inkluderer alle, men likevel utfordrer den enkelte 

- et bredt spekter av aktiviteter som understøtter flerkultur, helse, miljø, kunst og vitenskap 

 

Med en barnebefolkning som vokser både i størrelse og mangfold har Oslo et sterkt behov for et helårs 

kulturtilbud som er tilpasset barns spesielle behov og interesser. Et interaktivt barnemuseum på Tøyen, 

som bruker lekens språk, vil bidra til en læringssamfunn og være en attraksjon med appell langt utover 

Tøyen og Oslo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jeg ser at barnemuseum er vanskelig å forklare fordi det vinkler barn, 
læring og lek på en noe annen måte enn det som har vært tradisjon for 

her – det gjør det desto mer relevant! 
 

Selv ble jeg fascinert av den aktive deltagelsen fra små barn som gir en 
tilnærming til natur, fysikk, bygging, matlaging og framførelse.”  

 

 

 —Fabian Campos, Oslopappa 
 

etter besøk til Austin Children’s Museum 
  

 

“Det finnes vel ingen bedre måte å bli kjent og styrke 
vennskap på enn gjennom å dele nysgjerrighet?” 

 

      

                                                                               —Bjarte Breiteig, Tøyenpappa 
 

                           etter Oslo Barnemuseums besøk 
                                                                        til Tøyen 5-årsklubb, 2014 

 

“Det er så kjedelig når det står ’ikke rør’!” 
                                                   

   

  —Thea, 1. kl fra Majorstuen skole 
 

på skolebesøk i et museum 

“Vellykkede økonomier i det 21.århundre blir drevet av innovasjon.  
Innovasjon stammer fra nysgjerrighet.  

Nysgjerrighet begynner i lek.” 
 
   

                                                                               —Barnepsykolog Dr. Alvin Rosenfeld 
 

                            
 


