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Forord

Denne rapport er en erfaringsopsamling fra et et-årigt forløb i 2001, hvor BST Københavns
Kommune og 10 daginstitutioner i Valby Bydel samarbejdede om emnet støj i daginstitutioner.

Fra BST deltog ergoterapeut Lise Bache, arbejdspsykolog Liv Starheim og civilingeniør Klaus
Hansen. Rapporten er skrevet af Lise Bache og Liv Starheim. Maybritt Handest har gennem hele
projektet og rapportskrivningen været tilknyttet projektet som fast sekretær.

Med rapporten vil vi:

• give et indtryk af de overvejelser, vi har haft ved planlægning og design af projektet
• beskrive nogle af de metoder, vi har brugt
• formidle de erfaringer, vi har samlet op undervejs og ved slutningen af projektet
• formidle de gode ideer, som specielt institutionerne har fået - både med hensyn til konkrete løs-

ninger og til arbejdet med støjproblemstillingen

De 10 deltagende institutioner har bagerst i rapporten fået hvert sit "støjbillede", hvor vi har samlet
de ideer og beskrevet de forhold, som den enkelte institution har arbejdet med. Der er telefonnumre
og navne på kontaktpersoner på institutionerne, som gerne vil øse af deres erfaringer.

Vi håber, at andre daginstitutioner ved at læse rapporten kan få inspiration til udviklingen af deres
eget arbejde med støjproblemstillingen. Nogle ideer både til metoder og løsninger kan direkte ko-
pieres og anvendes, men vi forestiller os primært, at rapporten kan være med til at få tankerne spo-
ret ind på emnet, så den enkelte institution kan designe sit eget projekt, som passer til de rammer og
den kultur, som er på stedet.
Endvidere håber vi, at andre arbejdsmiljøprofessionelle kan få inspiration til deres rådgivning ved at
læse denne rapport, og at vi selv får lejlighed til at arbejde videre med de erfaringer, vi har erhver-
vet os - selv om det viste sig, at daginstitutionsområdet ikke blev tilsluttet BST i denne omgang.

Rapporten er trykt i et mindre oplag, men er herudover lagt på BST Københavns hjemmeside
www.bst.kk.dk, hvorfra den frit kan downloades.

Vi vil her benytte lejligheden til at takke de 10 institutioner i Valby Bydel for et lærerigt, spænden-
de og hyggeligt samarbejde. Tak til følgegruppen, hvor både de medlemmer, der selv deltog i pro-
jektet og de, som var ansat på andre institutioner, udviste et stort engagement og interesse. Tak til
daværende sikkerhedsleder i Valby Bydel, Bjarne Petersen, som var en del af følgegruppen samt
koordinator og tovholder i forhold til Valby Bydels sikkerhedsorganisation. Afslutningsvist vil vi
gerne takke Birte Pedersen, sikkerhedsleder i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og Olav
Christensen fra LFS - Landsforeningen for  Socialpædagoger for den interesse, de har udvist for
projektet.

Lise Bache og Liv Starheim
Oktober 2002
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Sammendrag og konklusioner

I 2001 samarbejdede 10 sikkerhedsgrupper i Valby Bydel med BST Københavns Kommune om at
reducere og håndtere støjproblemer i deres daginstitutioner.

I løbet af året mødtes de 10 institutioners sikkerhedsgrupper i BST til et orienteringsmøde samt 3
heldagsmøder. BST´s konsulenter besøgte hver af institutionerne 3 gange imellem disse fællesmø-
der for at støtte og rådgive.

Projektet var formuleret som det, vi kalder et udviklingsmål. Et udviklingsmål skal udvikle BST
fagligt inden for et område til gavn for BST's kunder. Daginstitutionsområdet stod for at skulle til-
sluttes BST i 2002. Derfor ønskede BST med udviklingsmålet om støj i daginstitutioner både at
udvikle det generelle kendskab til daginstitutionsområdet, og at udvikle rådgivningskompetencen
specifikt vedrørende støjproblematikken i daginstitutioner. Ved projektets afslutning mener BST at
have opnået begge dele. Herudover har projektet bidraget til udvikling og beskrivelse af generelle
konsulentfærdigheder, som kan bruges i mange andre sammenhænge end blot støj i daginstitutioner.

Med projektet satte vi os for at finde frem til, hvordan institutionerne kunne nedbringe (håndtere og
reducere) støjbelastningen. Det skulle ikke kun dreje sig om at få løst de allerede opståede støjpro-
blemer, men også om at forebygge, at støjproblemer opstår i fremtiden, når institutionen får nye
børn, forældre, medarbejdere, inventar, legetøj, pædagogisk målsætning mv. Vi mente, det var vig-
tigt både at sætte fokus på lokalernes akustiske forhold og på de aktiviteter og den pædagogik, der
udspiller sig i lokalerne. For at understrege behovet for at sætte ind på flere planer, indførte vi tid-
ligt et begreb, vi kaldte "den samlede effekt".

Vores påstand er, at hvis indsatsen over for støj skal virke, forudsætter det, at der tages højde for
disse tre punkter:

• Man skal have fat i de mest støjende kilder - også selvom det ikke er dem, der er nemmest at
finde løsninger på

• Man skal lave en systematisk analyse af hhv. permanente og mere omskiftelige forhold og deres
betydning for støjen

• Der skal være en god kommunikation og et godt samarbejde i institutionen om støj som ar-
bejdsmiljøproblem

Vi valgte en form, hvor vi primært var rammeskabere for institutionernes egne aktiviteter, men også
bidrog med viden, inspiration og sparring.

Projektets erfaringer

Projektets succeskriterie var, at institutionerne skulle blive bedre til at håndtere og reducere
støjproblemer. Efterfølgende vurderer både institutionerne og BST, at institutionerne via projektet
blev bedre til at håndtere og reducere støjbelastninger. Om støjen reelt er reduceret er svært at vide,
idet vi ikke har foretaget målinger. Institutionerne giver dog udtryk for, at oplevelsen af støj som et
problem er blevet mindre. Vi mener, det hænger sammen med, at institutionerne har fået flere red-
skaber til at tackle problemerne og betragter det som en vigtig effekt, at institutionerne beskriver sig
som mere handlekraftige i kampen mod støjen end tidligere.
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At håndtere støj
Samtlige institutioner udtrykker, at de har bevæget sig fra opfattelsen af, at støj var et element i
brokke-kassen, til at det nu er et problem, som håndteres på lige fod med andre udfordringer i in-
stitutionen. Støj blev førhen betragtet som et belastende, men uundgåeligt vilkår. Nu formuleres støj
som et problem, der selvfølgelig bør findes en løsning på eller endnu bedre; som løbende forebyg-
ges bl.a. gennem holdningsdiskussioner.

Sikkerhedsgrupperne har gennem projektet fået øje på en langt mere varieret række kortlægnings-
og handlemuligheder, end de havde fra starten. Hovedparten af institutionerne synes, de er blevet
bedre til at gøre noget ved de eksisterende støjproblemer, og til at tage støjhensynet med, når de
planlægger og køber ind.

At reducere støj
Institutionerne melder ikke ud, at nu er støjproblemet løst. Der er en konstatering af, at støj er noget,
man hele tiden skal arbejde aktivt med. På en del institutioner oplever personalet selv, at støjen er
reduceret. Nogle institutioner har fra besøgende og forældre fået meldinger om, at de kan mærke en
forskel. Ved sammenligning af det spørgeskema, institutionerne udfyldte i starten af projektet og et
år efter, er der en lille forskel på, hvor krydserne står. Det er en positiv tendens. Når tendensen kun
er lille, kan det skyldes flere ting. Måske er reduktionen reelt kun lille. Det er også sandsynligt, at
spørgeskemaet ikke er egnet til at registrere en reduktion. Måske er det svært at huske forskellige
støjbelastninger over tid. Så længe, der er støj, er det ikke godt nok, og så kan man ikke nødvendig-
vis huske, hvor galt det var førhen.
Ingen af institutionerne i projektet har foretaget større bygningsforandringer, udvidet eller foretaget
radikale ombygninger, hvilket måske ville have givet en mere tydelig positiv effekt.

Viden og redskaber
Gennem projektet arbejdede BST med flere roller. Vi har for det første undervist i både faglig viden
om støj og i procesværktøjer som fx kortlægningsredskaber. For det andet har vi hele vejen igennem
været med til at skabe og sikre rammerne for institutionernes eget arbejde og inspirationsudvekslin-
gen institutionerne imellem.

Til inspiration for institutionerne inviterede BST en arkitekt, Annette Straagaard, som har arbejdet
meget med daginstitutioner og i denne forbindelse også med støjproblematikken. Annette Straa-
gaards indlæg nævnes af alle, som specielt inspirerende. Blandt de øvrige aktiviteter i projektet er
der ikke noget entydigt svar på, hvad der var mest eller mindst nyttigt. Nogle havde glæde af noget.
For andre har det været andre ting, der har skubbet mest på og gjort størst indtryk. Måske kan man
drage den konklusion, at projektets aktiviteter og rammer alle har været meget fornuftige, nyttige og
hensigtsmæssige, hvilket selvfølgelig er en forudsætning for, at man ikke føler man spilder tiden.
Men at det i sig selv at lave et projekt, giver et øget fokus, som gør, at arbejdet prioriteres.
Institutionerne beskriver, at det i en travl og uforudsigelig hverdag kan være svært at prioritere ud-
førelsen af de aftaler, de beslutter, f.eks. på personalemøder. Når et emne ophøjes til projekt og når
der også er en udenforstående part som BST, opleves det som et let pres, som resulterer i, at tingene
bliver gjort. Det skaber lidt bedre mulighed for fokus, prioritering og arbejdsro.

Løsningerne
Institutionerne og BST er overraskede over, hvor mange løsninger der findes inden for de givne
rammer. Det har vist sig, at de pædagogiske og praktiske løsninger - herunder indretning - er lettere
at gennemføre og giver større positiv effekt på støjreduktionen, end deltagerne havde forventet.
Mange løsninger er forbavsende enkle. Forudsætningen for at kunne få fat i disse løsninger er dog,
at man kan slippe forestillingen om at kende problemet eller løsningen og forestillingen om, at man
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på forhånd "ved", at der ikke er noget at gøre ved støjproblemerne. Eksempelvis skete der gennem
projektet en udvikling fra, at en del institutioner i starten havde en forventning og forestilling om, at
løsningerne primært skulle hentes i tekniske og bygningsmæssige forandringer, til at langt de fleste
institutioner sad med en langt mere varieret palet af løsningsmuligheder.

Sammenhængen mellem løsninger, der forbedrer akustikken, og løsninger der ændrer adfærden,
kom til at stå skarpere. Lidt forenklet kan man sige, at akustikken skal være i orden, hvis man skal
gøre sig forhåbning om, at støjniveauet skal være acceptabelt. Men det er ikke nok. Det er til sta-
dighed nødvendigt nøje at overveje, hvordan lokalet bruges, overveje sine indkøb og drøfte de pæ-
dagogiske holdninger i relation til støj. Selv i et akustisk set optimalt lokale kan støjen tage ove r-
hånd, hvis der ikke sættes ind på de andre fronter. Til gengæld skal der mere til, at støjen bliver ge-
nerende, hvis akustikken er i orden.

Først når institutionen tror på, at det nytter at få et nyt syn på forholdene - fx via mere eller mindre
utraditionelle eller systematiske kortlægningsmetoder, kommer der gang i en mere nuanceret dialog
om holdninger og løsningsmuligheder.
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Projektbeskrivelse

Det særlige ved støj i daginstitutioner
Støj er i de senere år blevet fremhævet som et arbejdsmiljøproblem i daginstitutioner. I 1998 lod
BUPL foretage en undersøgelse af støj og indeklima, der dokumenterede, at der var et støjproblem.
Senere beskrev LFS - Landsforeningen for Socialpædagoger - støjproblemerne i en undersøgelse af
københavnske daginstitutioner.

Der er en række specielle forhold, der gør sig gældende, når det drejer sig om støj i daginstitutioner.
Støjen indeholder information (f.eks. er et barns gråd udtryk for, at det ikke er tilfreds). Støjen vari-
erer, og der er tale om diffus støj med mange kilder. Støjen består for en stor del af børns høje, lyse
stemmer. Netop fordi kommunikation og lyd er et væsentligt element i børns udvikling, kan støjen
ikke bare – som på en maskine – fjernes eller dæmpes. Støjens variation gør desuden målinger usik-
re og vanskelige at anvende. Disse specielle forhold gør det vanskeligt at sidestille støj i daginstitu-
tioner med støj i øvrigt, som f.eks. på en fabrik.

På en fabrik ville en støjmåling kunne give information om, hvor kraftig lyden er, og hvor der bør
sættes ind for at dæmpe lyden. Støjmålinger kan også bruges på daginstitutioner, f.eks. hvis målin-
gen er personbåren, og det samtidig noteres i en logbog, hvilke aktiviteter og rum, den pågældende
befandt sig i på et givent måletidspunkt. Vi valgte dog meget tidligt i projektet helt at lade være
med at måle. Vi ville sætte fokus på oplevelsen af støjen, dialogen på arbejdspladsen og udvikling
af handlemuligheder, fremfor at udvikle tekniske målemetoder.

Vores udgangspunkt var, at en teknisk tilgang ikke er tilstrækkelig. Der er også brug for at arbejde
med processen helt fra spørgsmålet om, hvordan støj som arbejdsmiljøproblem skal gribes an og
frem til at skabe de konkrete forbedringer. Arbejdet med støjreduktion er afhængig af arbejdsplad-
sens evne til at skabe involvering, god kommunikation og handling. Støjproblemer behøver ikke at
blive dokumenteret via målinger, og støj er sjældent noget, nogen udefra kan komme og "fikse".

Hvis støj betragtes som uønsket lyd, er der mange individuelle opfattelser og oplevelser af, i hvilke
situationer eller under hvilke omstændigheder, der er tale om uønsket lyd - og dermed støj. En
sangleg vil for deltagerne næppe opfattes som støj, men nabostuen, som måske er i gang med højt-
læsning, vil blive generet og derfor betragte aktiviteten som støj.

Inspirationen til det fokus og de aktiviteter, vi ville satse på i vores projekt, fik vi bl.a. ved at gen-
nemgå, hvad andre i den senere tid havde arbejdet med på området. Vi kan i den forbindelse spe-
cielt nævne BAR Sosu's branchevejledning og hjemmeside om støj i daginstitutioner, BUPL og
LFS's undersøgelser på området, Roskildes støjvogterprojekt og BST Aarhus Kommunes aktiviteter
og erfaringer. Herudover har vi før og undervejs i projektet læst et hav af spændende artikler og
bøger, f.eks. de tre publikationer om "Støj i daginstitutioner", "Støj og pædagogik" samt "Støj og
uderum", som Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening har
udgivet. Se endvidere litteraturlisten i bilag 1.
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Deltagere i projektet
Som udgangspunkt nedsatte BST en arbejdsgruppe bestående af 3 faglige og en administrativ med-
arbejder til at arbejde med problemstillingen. De faglige medarbejdere var tværfagligt repræsenteret
ved en ingeniør, en arbejdspsykolog og en ergoterapeut.

BST's  arbejdsgruppe kontaktede i løbet af år 2000 sikkerhedsudvalget (SiU) i Valby Bydel, som
udtrykte interesse for at deltage i projektet. På et halvårsmøde med samtlige sikkerhedsgrupper i
bydelen orienterede BST kort om grundprincipperne i projektet. Institutionerne kunne herefter til-
melde sig projektet ved henvendelse til sikkerhedslederen. Interessen var stor; 18 institutioner
meldte tilbage til sikkerhedslederen, at de ønskede at indgå i projektet.

Samtidig blev der nedsat en følgegruppe bestående af sikkerhedslederen og de 4 medlemmer fra
SiU, som repræsenterede daginstitutionerne.

Følgegruppen havde følgende kommissorium:

- kompetence til at indgå opgaveaftale med BST inkl. evt. revision
- kompetence til at udvælge institutioner
- følge projektet gennem møder med BST
- forholde sig til projektets indholdsdel
- kompetence til at drøfte og beslutte formidlingsform i Valby Bydel
- medvirke til at formidle projektets resultater til resten af Københavns Kommunes daginsti-

tutioner

Som udvælgelseskriterier enedes følgegruppen om, at institutionerne skulle have nævnt støj i deres
arbejdspladsvurdering (APV), samt at der skulle være en spredning mellem vuggestuer, børnehaver,
udflytterbørnehaver, fritidshjem og klubber samt mellem selvejende og kommunale institutioner,
store som små. De 10 udvalgte institutioner blev herefter inviteret til et orienteringsmøde i BST.

Følgegruppen har hele vejen gennem projektperioden haft en aktiv og konstruktiv rolle. Udover
løbende at modtage orientering fra BST om projektets forløb, har BST brugt følgegruppen som
sparringspartner i forbindelse med planlægning af projektets aktiviteter, f.eks. udarbejdel-
se/formulering af spørgeskemaet og planlægning af fællesmøder. Desuden har følgegruppen været
tænkt som krumtappen i formidlingen af projektet til resten af Københavns Kommunes daginstituti-
oner.

Mål og opgavebeskrivelse
Projektet havde følgende problemformulering: Hvilken viden og hvilke redskaber skal sikkerheds-
gruppen have for at kunne håndtere og reducere støj?

Målet for BST var at finde ud af, hvordan institutionerne med succes kan arbejde med støj.
Vi ønskede:

- erfaringer fra afprøvning af redskaber
- overblik over hvilken viden, der var nødvendig.

Succeskriteriet var, at institutionerne gav udtryk for, de var blevet bedre rustet til at håndtere og
reducere støj, efter projektets afslutning.
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BST definerede nøgleordene i opgavebeskrivelsen således:

Viden:
- teoretisk viden om støj
- kendskab til praktiske erfaringer med støjreduktion f.eks. lydøre, støjdæmpningsmateriale,

ændret arbejdsorganisering, indretning
- metoder til at håndtere støjproblemer

Redskaber (eksempler):
- måder at kortlægge
- at lave handlingsplan
- forankre i dagligdagen

Håndtere:
- identificere støjkilder og genesituationer
- opstille handlingsplan
- udvikle og beslutte løsninger
- gennemføre handlingsplan
- integrere støjhensyn i planlægning af arbejdet

Reducere:
- lydniveauet opleves mindre belastende

Forløbet
De 10 institutioner og BST mødtes første gang i februar 2001 til et orienteringsmøde af en halv
dags varighed (se tids- og aktivitetsplan, bilag 2)s. Formålet var - ud over at orientere om projektets
forløb - at gruppen blev sammentømret. Efterfølgende var der i alt 3 fælles heldagsmøder i marts,
maj og september. Fællesmødernes formål var at give sikkerhedsgrupperne viden og redskaber, så
de blev bedre til at håndtere og dermed reducere støj. Det gjorde vi gennem:

• Undervisning om støj
• Inspiration til metoder til støjhåndtering; kortlægning, handlingsplan, forankring, involvering af

personalet, proceshåndtering mm.
• Erfaringsudveksling

På alle fællesmøder deltog udover de tre faglige BST-medarbejdere en administrativ medarbejder,
som skrev grundige og fyldestgørende referater. Det har vist sig at være til stor nytte for de delta-
gende institutioner. De har flere gange udtrykt tilfredshed med referaterne, som faktisk er blevet
læst og brugt og ikke blot endt i bunken med "alt det, der kommer ind ad døren".
Det har selv sagt også været en stor fordel ved udarbejdelsen af nærværende rapport.

Mellem de 3 fællesmøder besøgte BST de enkelte institutioner 3 gange. Formålet med konsultati-
onsbesøgene var:

• At følge den enkelte institutions arbejde med nedbringelse af støj. Opsamle viden og erfaringer.
• At støtte institutionens arbejdsproces
• At yde konkret rådgivning i forhold til institutionernes løsningsmodeller

BST havde en skitse til dagsorden med til konsultationerne, men derudover var det institutionernes
egne behov, der skulle opfyldes på mødet.
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Metoder

De væsentligste metoder og aktiviteter, BST har planlagt og anvendt gennem projektforløbet, vil
blive behandlet mere udførligt nedenfor:

A. Spørgeskemaet "Hvad er støj hos os?"
B. Viden om støj
C. Fra kortlægning til handling
D. Arkitekt Annette Straagaards indlæg
E. Erfaringsudveksling, "live" og elektronisk
F. Forankring

A. Spørgeskemaet ”Hvad er støj hos os?”
Hver institution skulle 3 gange undervejs i forløbet udfylde et enslydende spørgeskema (se bi-
lag 3) som sammenfattede de diskussioner, der foregik om støj, de tiltag, der blev iværksat samt
en vurdering af tiltagenes effekt. Der var 15 spørgsmål og på orienteringsmødet fik institutio-
nerne udleveret det første skema, samt et lille indlæg om ”Gode råd til opstart”.

Skemaet var både et procesværktøj og et evalueringsværktøj. Som procesværktøj skulle det sy-
stematisere den diskussion, som det var sikkerhedsgruppens opgave at igangsætte i hele perso-
nalegruppen. Flere steder valgte gruppen at kopiere spørgsmålene og uddele til alle medarbej-
dere, før dialogen på personalemødet, så alle kunne forberede sig. På de større institutioner har
diskussionen været taget i de mindre grupper, der hver har afleveret et spørgeskema, som sik-
kerhedsgruppen så har samlet i et skema og sendt til BST.

Institutionerne var glade for at have et konkret værktøj at få hold på diskussionerne med. De
har alle besvaret det første skema, det andet har 3 endnu ikke afleveret. Det sidste skema vil
blive sendt ud til institutionerne i efteråret 2002.

I  problemformuleringen har BST valgt både at have håndtering og reduktion af støj med. I
spørgeskemaet er der derfor spørgsmål om effekten af de tiltag, institutionerne har igangsat.
Tiltagene er opdelt i 4 områder:

• Daglig praksis
• Inventar
• Indretning
• Bygningsmæssige tiltag

Vel vidende at mange forhold spiller ind på den aktuelle oplevelse af støjbelastningen, stillede
vi spørgsmålet: ”Oplever I, at tiltagene har reduceret støjbelastningen?”. Institutionerne meldte
tilbage, at det var de faktisk i stand til at svare på, og dermed fik vi et billede af, hvordan ople-
velsen af støjen forandrede sig i løbet af projektperioden.
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Ud fra de 15 spørgsmål og med i alt 17 returnerede skemaer henholdsvis fra marts og november
måned 2001 kan vi se følgende tendenser:

• Flere medarbejdere på institutionerne definerer efterhånden støj som et arbejdsmiljøpro-
blem, selvom det ikke er alle, der selv er genereret af støj

• Personalet får en mere ensartet forståelse af, hvad der betragtes som støj
• Der bliver talt mere om støj - også med børnene
• I den samlede effektvurdering flytter krydserne sig fra ”kun lidt” til ”en stor del er forsvun-

det” hos halvdelen. For den anden halvdel forbliver den samlede effekt ”kun lidt”
• Det er ændringer i den daglige praksis samt indretningen, der giver oplevelsen af den største

effekt
• Udskiftning af inventar, samt bygningsmæssige ændringer rapporteres som givende den

mindste effekt.

I vuggestuerne er der en svag tendens til, at indretningstiltag ikke giver så god effekt som hos
institut ionerne med større børn.

Som procesværktøj fungerede spørgeskemaet optimalt til at igangsætte, strukturere og skærpe
holdninger til og vurdering af institutionernes arbejde med støj. Spørgeskemaet afkrævede ikke
kun, at der foregik en dialog i personalegruppen, men også at de forholdt sig til og i fællesskab
vurderede effekten af deres arbejdsmiljøindsats; en evaluering som ellers ofte bliver glemt i den
travle hverdag.

Som værktøj til vurdering af effekten for støjreduktionen er der mange forhold, der forbliver
ubesvarede ved vurdering af besvarelserne. Er den forholdsvis lille positive effekt et udtryk for,
at belastningen reelt opleves som mindsket? Eller er den udtryk for velvilje over for projektet
og det store arbejde, sikkerhedsgruppen har udført? Hvordan ville sammenhængen være mel-
lem oplevelsen af støjreduktion og en måling af det reelle lydniveau målt i db? Disse og mange
andre spørgsmål kan og skal spørgeskemaerne ikke besvare, men vi må lade os nøje med at
konkludere, at de viser en positiv tendens i retning af reduktion af støjen.

B. Viden om støj
Et af vores spørgsmål i projektbeskrivelsen var: "Hvad skal sikkerhedsgrupperne vide om støj
for at kunne arbejde med det i institutionerne?". Det var fra starten oplagt, at den traditionelle
viden om støj og arbejdsmiljøbelastninger fra industrien og byggebranchen ikke slog til i denne
sammenhæng. Som nævnt tidligere er en hel del af støjen i daginstitutioner ikke umiddelbar
mulig at dæmpe, indkapsle eller værne sig mod ved brug af høreværn. En hel del af støjen op-
står som et led i børns udvikling og ved kommunikation og interaktion mellem mennesker.
Til formålet opfandt vi derfor et nyt begrebsapparat, som vi præsenterede sikkerhedsgrupperne
for på første fællesmøde.

Støjdynamik
Det første begreb, de blev præsenteret for var støjdynamik. Ved at bruge begrebet dynamik
ville vi signalere, at støjproblematikken i denne sammenhæng er et emne med indbygget bevæ-
gelse. Ikke blot noget statisk og negativt, som støj i sig selv er, men også noget dynamisk og
positivt - en konsekvens netop af kommunikation og liv og derfor ikke noget, der bare skal eli-
mineres - der skal arbejdes med det.
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Støjdynamik består af tre elementer:

§ Konsekvenser
§ Veje
§ Kilder

Konsekvenser

Med ordet konsekvenser tænker vi på både skader og gener. Skader kan være egentlige, målba-
re hørenedsættelser eller tinnitus og støjoverfølsomhed. Som gener kan bl.a. nævnes problemer
med stress, hovedpine, træthed og reduceret taleforståelse. Alt sammen forhold, som meget vel
har sammenhæng med støjen, og som yderligere konsekvens kan føre til problemer med hoste,
hæshed, halssmerter og spændinger i halsmuskulaturen og stemmeapparatet.

Vi startede med at slå fast, at branchen har et udbredt støjproblem, hvilket bl.a. BUPL havde
fået undersøgt og dokumenteret. Støj kan medføre skader. Der er altså ikke tale om noget, der
blot kan være mere eller mindre irriterende i dagligdagen, men om et forhold, der skal tages al-
vorligt, og som skal behandles som ethvert andet arbejdsmiljøproblem.

Vores holdning er, at selvfølgelig skal medarbejdere ikke udsættes for høreskadende støjværdi-
er.
Pointen er, at hvis man er opmærksom på generne - og har held med at forebygge dem - er
sandsynligheden for, at skaderne opstår, lille. Generne skal således tages alvorligt. De kan des-
uden være forvarsel for andre lidelser, som f.eks. udbrændthed og stress samt de førnævnte
stemme/halsproblemer. Generne er en god indikator for, at der er noget galt.

Veje

Under begrebet veje, eller støjveje, samler vi de fænomener, som har indflydelse på, hvordan
lyden opfører sig i rummet, og hvordan den resulterer i at blive opfattet som støj. Under punktet
veje fortalte vi institutionerne om nogle af de tekniske begreber, man støder på, når man taler
om støj. (Se "Støjbegreber, bilag 4).

Kilder

Kilderne, eller støjkilderne, betegnede alt det, som skaber lyden og støjen. Vi delte kilderne ind
i  2 grundlæggende kildetyper; mennesker og maskiner.

Med "mennesker" tænkte vi på lyde skabt af menneskers måde at være sammen og kommuni-
kere på; f.eks. råb, sangleg, snak i mobiltelefon, mennesker der taler, synger, skriger, hopper,
løber, skælder ud osv.

"Maskiner" skulle forstås som de lyde, der kommer fra egentlige maskiner som opvaskemaski-
ner, emhætter, tørreskabe osv., men også lyde fra materialer som legetøj, kasser, stole, døre,
tallerkner, der skramler, telefoner, der ringer osv.

Grunden til denne opdeling er, at løsningsvejene er forskellige afhængig af kildetype.
For de to kategorier vil løsningerne vise sig at være meget forskellige. På "maskinstøj" er det
muligt at sætte ind med tekniske løsninger som dæmpning, indkapsling eller udskiftning af
materialer - f.eks. plasthjul til gummihjul og/eller relativt simple organisatoriske tiltag - f.eks.
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at indføre reguleringer af brug af ghettoblastere, mobiltelefoner m.m. Disse løsninger kræver
ikke den store opfølgning. Man er problemet kvit, når løsningen er iværksat.

For den menneske- og kommunikationsskabte støj er det helt andre holdningsmæssige og orga-
nisatoriske spørgsmål, der skal overvejes og drøftes. Man bliver aldrig færdig - man kan kun
blive bedre til at forebygge støjproblemerne og tackle de situationer, der opstår.

Udover opdelingen i mennesker /maskiner kan kildens betydning bestemmes. Hvor generende
opleves støjen? Hvor irriterende og stressende er den? Hvor meget ”fylder” den i hverdagen?
Når det dertil beskrives, i hvor lang tid støjkilden er tilstede, har man til sidst et tydeligt billede
af hver enkelt støjkildes udspring, betydning og varighed.

Samlet effekt
I projektet er en af de overordnede ambitioner det, vi kalder "den samlede effekt".

Vores påstand er, at hvis indsatsen over for støj skal virke, forudsætter det, at man arbejder med
følgende tre punkter:

• Man skal have fat i de mest støjende kilder - også selvom det ikke er dem, der er nem-
mest at finde løsninger på.

• Man skal lave en systematisk analyse af hhv. permanente og mere omskiftelige forhold
samt deres betydning for støjen.

• Der skal være en god kommunikation og et konstruktivt, åbent samarbejde om støj som et
fælles arbejdsmiljøtema.

Forudsættende faktorer

Vi indførte et begreb, vi kaldte forudsættende faktorer, som er:

§ Faste vilkår
§ Variable vilkår
§ Skiftende vilkår

De faste vilkår er f.eks. husets størrelse og institutionstype. Det er forhold, der som hovedregel
ikke ændres væsentligt i årets løb og over en årrække.
De variable vilkår definerede vi som  f.eks. indretning og rummenes akustiske forhold (f.eks.
absorption og refleksion). Det er forhold, som mere eller mindre let kan ændres efter forskellige
behov.
De skiftende forhold er de ændringer, der med usvigelig sikkerhed sker. Det er f.eks. tilgangen
af nye børn (og forældre), personaleudskiftning, årstider og ferieperioder

De forudsættende faktorer har sammen med støjkilderne mennesker og maskiner også indfly-
delse på støjbelastningen.

Argumentet for at indføre denne systematik er, at vores ambition om en samlet effekt er afhæn-
gig af, at der både fokuseres på kilderne og de forudsættende faktorer. F.eks. er rimelige akusti-
ske forhold en forudsætning for en samlet effekt, men det er ikke nok. Der skal også sættes fo-
kus på, hvad der foregår i rummet. Omvendt er det ikke nok at sætte ind med filtdupper eller
med opdeling af børnene i nok så små grupper, hvis de akustiske forhold er elendige.
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C. Fra kortlægning til handling
De fleste institutioner vil let kunne pege på et antal forhold, som hæver støjniveauet. Det havde
de ti institutioner også allerede gjort ved besvarelsen af første spørgeskema. Ved første fælles-
møde valgte vi alligevel at have et punkt på, som hed kortlægning. Vi havde en idé om, at in-
stitutionerne kunne hente endnu mere inspiration til, hvor og hvordan der skulle sættes ind, hvis
de blev revet ud af et par dogmer - f.eks. at "vi ved på forhånd, hvad problemet er" og "vi ved
på forhånd, hvilke handlemuligheder vi har og ikke har".

Vi opstillede tre påstande, som på én gang kan virke indlysende og banale - på den anden side
lidt kringlede:

1. For at finde den rigtige løsning, skal man kende det rigtige problem.
2. For at finde det rigtige problem, skal man glemme at man tror, man kender det
3. For at finde den rigtige løsning, skal man ikke lade sig begrænse af, hvad man på forhånd

tror kan og ikke kan lade sig gøre.

Påstand 1:
For at finde den rigtige løsning, skal man kende det rigtige problem.
Det er ikke sjældent, at problemer løses lineært. Man har et problem og tænker straks: "det
er fordi…" - altså har man også en årsag. Hvad er så mere ligetil, end at finde den løsning,
som kan eliminere årsagen? Det er bare ikke sikkert, at problemet rent faktisk løses. Det kan
f.eks. være, at man i skyndingen tog fejl af problem og symptom. Løsningen blev måske blot
en symptombehandling, men problemet er der stadig, og nye symptomer kan stadig opstå.
Man kan f.eks. have problemet: "Det larmer". For at finde årsagen, spørger man: "Hvorfor
larmer det?". Svaret kunne være: "Fordi døren smækker" eller "fordi børnene græder”. Men
at døren smækker, eller at børnene græder, er kun et lille skridt på vejen til at finde det
egentlige problem. Hvorfor smækker døren? Er problemet, at der mangler en gummiliste
eller en dørpumpe, er det fordi de børn, der bruger døren, ikke kan nå håndtaget og derfor
skubber døren i? Er det fordi, der er gennemtræk osv. Det samme spørgsmål kan man stille
om de grædende børn. Hvorfor græder de? Er de sløje eller trætte? Er de lige startet i vugge-
stuen og er utrygge osv. Først når disse underliggende nuancer kommer på banen, er man
klar til at finde de løsninger, der for alvor løser problemet. Det er i øvrigt også først efter en
grundig årsagsanalyse, man har vished for, at man ikke skaber et nyt problem. Desværre er
det ikke ualmindeligt, at de hurtige løsninger kan resultere i problemer, f.eks. for andre fag-
grupper, for nabostuen eller andre.

Pointen med påstand 1 er altså, at der skal laves en grundig årsagsanalyse, før man har tilstræk-
keligt kendskab til problemet og dets årsager til at kunne iværksætte en eller flere løsninger.
Det kræver, at man "holder hesten" eller "vejret", stopper op og tillader, at der tænkes nyt og
anderledes om det problem, man arbejder med. Man skal bl.a. glemme, at man tror, man kender
problemet godt nok (se påstand 2).

Påstand 2:
For at finde det rigtige problem, skal man glemme, at man tror, man kender det
Denne påstand handler om, at man skal forsøge at glemme alle de på forhånd definerede slut-
ninger og forklaringer, man har om problemet. Påstanden handler om at komme ud over vane-
tænkning og prøve at opklare sammenhængene på ny. Ofte er det nødvendigt at gå en omvej
eller i hvert fald gøre noget andet, end man plejer, for at få de nye indfaldsvinkler og nuancer til
at melde sig. Det er sjældent, at det lykkes, hvis man gør, som man plejer (f.eks. holder perso-
nalemøde, som man plejer). Så siger de forskellige som regel også det, de plejer og det, de an-
dre forventer af dem. Det kommer der sjældent noget helt nyt ud af. Hvis man finder helt andre
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og nye måder at få viden om problemet på, kommer der måske noget andet og mere frem, end
der plejer.

Påstand 3:
For at finde den rigtige løsning, skal man ikke lade sig begrænse af, hvad man på forhånd
tror kan og ikke kan lade sig gøre
 Undervejs i projektet – og for den sags skyld i mange andre sammenhænge i arbejdsmiljøar-
bejdet – er der en tendens til, at man først erkender et problem, hvis man tror på, at der er en
løsning. Det, som vi ikke tror, der kan gøres noget ved, betragter vi ikke som problemer – eller
også er det ikke umagen værd at nævne for dem, for der kan jo alligevel ikke gøres noget.
Nogle gange kalder vi det ”vilkår” – ”sådan er det bare – det må vi lære at leve med”. Vores
pointe med påstand 3 er, at det er ærgerligt på forhånd at afskrive problemer, hvis der faktisk
viser sig at være løsninger på dem; måske bare løsninger som man ikke på forhånd havde fanta-
si til at forestille sig. I projektet var et af de mest nævnte resultater netop, at institutionerne (og
vi) var overraskede over, hvor meget der var at stille op. På forhånd havde de fleste forestillet
sig løsninger, som lå inden for enten akustikregulering eller voksduge, filtdupper og kurve, men
efterfølgende viser det sig, at de allerfleste løsninger ligger inden for de  pædagogi-
ske/organisatoriske områder (se støjbillederne, side 28), altså noget de ansatte i høj grad kan
gøre noget ved. Det er også et af de resultater, som institutionerne hyppigst nævner: ”Vi har få-
et øje på handlemuligheder på problemer, som vi før lod os frustrere over og var opgivende og
afventende overfor”.

Kortlægningens faser
I et forsøg på at komme ud over lineære problemløsninger, vanetænkning og forhåndscensur
foreslog vi institutionerne at dele kortlægningsprocessen op i små bidder.

Vi foreslog dem at dele deres tænkning op i 5 punkter:

1. Registrering
2. Analyse
3. Vision
4. Vurdering
5. Løsning

I dagligdagen er det ikke ualmindeligt, at vi registrerer og i samme øjeblik laver en vurdering
og kommer med en løsning, som tidligere beskrevet. Det er ikke i sig selv dårligt, men hvis
man vil se nogle nye aspekter, er det en hjælp at dele sin tænkning og bearbejdning af proble-
met op.

I punkt 1, registrering, er det tanken at lave en helt neutral registrering. Vi bad institutionerne
finde måder at gøre det på. Der kom mange gode forslag. Nogle steder satte en medarbejder sig
med ryggen til og lyttede efter lyde. At sidde med ryggen til, gør, at man til en vis grad fjerner
sammenhængen mellem lyden og dens mening. Så længe lyden/støjen har en mening/er me-
ningsfuld, er der en tendens til, at den er lettere at acceptere - men man bliver ikke mindre træt
og plaget af den på længere sigt.
Nogle steder byttede medarbejderne stue for at få nye øjne og ikke mindst ører på, hvad der
egentlig foregik.
Der var institutioner, som kortlagde, hvilke rum der blev brugt af hvem, hvor mange og til
hvad.
Dette er blot nogle eksempler. (Se endvidere støjbillederne s 28).
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Som et værktøj i denne kortlægning foreslog vi bl.a. at opdele lydene i "menneske" og "maski-
ne". (Se afsnittet om kilder side 13).

Den nye viden, registreringerne havde medført, førte altså til en 2. fase; analysen. Institutioner-
ne gik på opdagelse i de nye oplysninger og tillod sig at undres over det billede, der tegnede
sig. Fælles for de institutioner, som gennemgik en form for "neutral" registrering var, at de op-
dagede nye ting - ting de ikke før var klar over eller tilstrækkelig opmærksomme på. De så
sammenhænge i forhold og situationer, som de ellers havde opfattet som tilfældige. Det skabte
et grundlag for senere at handle i forhold til disse situationer og forebygge støj, som tidligere
"bare opstod".

Nogle eksempler på opdagelserne var:

• at det ofte var de voksne, der larmede
• at støjen eskalerede, når de voksne var uopmærksomme, f.eks. når de snakkede med

hinanden
• at støjen startede, når nogle børn var færdige med aktiviteten og andre ikke
• at rummene slet ikke blev brugt på den måde, personalet gik og forestillede sig
• at de børn, der havde svært ved at lege selv, at sætte sig selv i gang og blive i en aktivitet,

skabte uro
• at den største støjbelastning var, når der både var fri leg og planlagte aktiviteter i samme
rum

I 3. fase, visionsfasen, er det tid til igen at stoppe op. Denne gang for at gøre sig nogle overve-
jelser over, hvordan man egentlig ønsker forholdene skal være.

Et sted havde man konstateret, at specielt nogle børn ikke blot skreg, når de græd, men også
skreg uventet og kraftigt, når de legede. Det førte til overvejelser om, hvorvidt man kunne for-
svare at mene, at børn ikke skulle have lov at skrige som et udtryk for deres begejstring, og om
det kunne lade sig gøre i praksis at undgå disse "unødige" skrig. Personalet blev enige om at
prøve. De blev enige om, at de ville begrænse disse skrig. Deres vurdering var, at de negative
konsekvenser for både børn og voksne af kådhedsskrigene var større end de positive gevinster
for de børn, der skreg.
Med denne fællesholdning i bagagen ville de signalere budskabet over for børnene på linje
med, at børnene heller ikke må bide og rive osv. Beslutningen blev således en del af en fælles-
holdning og ikke et spørgsmål om, hvem der var mest sart, eller hvem der lige pludselig fik
nok.

Visionsfasen skal bruges til at overveje, hvordan vi ønsker forholdene skal være, samt evt. til at
overveje, om gamle beslutninger skal tages op igen, eller om de beslutninger, man ønsker skal
gælde, faktisk bliver overholdt. Det kan også være, at visionssnakken afslører, at nogle visioner
og ambitioner er for store; at man forventer og kræver for meget af løsningerne, at der er for-
skellige forventninger til, hvad der skal komme ud af en aktivitet, eller at der kræves noget ure-
alistisk af børnene eller kollegerne.

Først nu i 4. fase, vurderingsfasen, er tiden inde til at komme med ideer til, hvordan forholdene
kan ændres, så problemerne - som man nu ved meget mere om - løses, og visionerne opnås.
Nu er forudsætningerne skabt for at inddrage langt flere forskellige mulige løsninger og aspek-
ter i den endelige beslutning. Vi betragtede det som en udvikling, når institutioner, som tidlige-
re tyede til ”adfærdsregulering”, fandt helt andre måder at forebygge støjen på. Med adfærdsre-
gulering tænker vi på  regler og forbud. Det kunne f.eks. være regler for at man ikke må løbe på
gangen, ikke må hoppe i madrassen, smide med puderne osv. I løbet af projektet kom der langt
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flere løsninger, som sigtede mod at forebygge de uønskede aktiviteter. Der viste sig at være
masser af guld at hente både i indretning, daglig praksis, holdninger, samarbejdsformer osv.
Det blev også tydeligere, at et problem ikke nødvendigvis kun har én løsning.

Tilbage er 5. fase, løsning; at tage beslutningerne, føre dem ud i livet og sikre sig, at de lever
videre og integreres i organisationen (se afsnittet om forankring side 22).

Ovenstående er en systematisk, faseopbygget model. I realiteten arbejdede institutionerne me-
get forskelligt. Nogle brugte vores input til inspiration til deres egne forløb, f.eks. til at inddra-
ge faser, som de ikke plejede at lægge så meget vægt på eller til at afprøve nogle nye kortlæ g-
ningsmetoder. Nogle gik systematisk i gang, andre fik først sidst i projektet mod på at lave en
neutral registrering og slippe forestillingen om at kende problemer og løsninger på forhånd.
Forløbet "fra kortlægning til handling" blev derfor mere en værktøjskasse end en egentlig 5 fa-
se-model. De forskellige faser fyldte både tids- og ressourcemæssigt meget forskelligt på insti-
tutionerne.

D. Arkitekt Annette Straagaards indlæg

På andet fællesmøde valgte vi at invitere arkitekt Annette Straagaard, som vi havde hørt om fra
lignende projekter.

Annette Straagaards indfaldsvinkel til området var yderst inspirerende for projektdeltagerne.
Alle nævner hendes indlæg som meget brugbart. Udtalelser som: "Det var fedt, at hun ikke var
pædagogagtig", "tankevækkende og underholdende" og "gode iagttagelser, ny inspiration" vid-
ner om, at hun ved, hvad hun taler om og kunne ramme noget centralt og nærværende hos del-
tagerne. Hendes anderledes indfaldsvinkel inspirerede deltagerne til også at se deres egen ver-
den i et nyt lys.

Nedenfor følger et resumé af Annette Staagaards indlæg:

I sit arbejde med børn og rum, siger Annette Straagaard, at det interessante er, at pædagogikken
hele tiden ændrer sig, og at der hele tiden er ting at lære, fordi børn altid er på jagt efter nye –
ikke mindst fysiske - udfordringer.

Arkitektur er brugskunst. En bygning tager udgangspunkt i konstruktion, form og funktion -
funktionen er altid central. Arkitekturen tager udgangspunkt i menneskets færden – det er fun-
damentet for arkitektens arbejde at klarlægge, hvilke behov og krav der er til bygningen. Hvad
skal den rumme, og hvordan skal man kunne færdes i den? Annette Straagaard mener, at mange
problemer kunne undgås, hvis personalet bliver inddraget i denne proces. Denne tidlige fase
bliver ofte ikke prioriteret, hvilket efterfølgende kan medføre behov for dyre ombygninger.

Som eksempel på Annette Straagaards indfaldsvinkel til børn og indretning af dagin-
stitutioner nævnte hun, hvordan nogle børn havde svaret på spørgsmålet om, hvad de
helst ville have i daginstitutionen. Svaret var lidt overraskende:

1. "Noget rigtig farligt!"
2. "Færre voksne - de er i vejen"
3. "Noget uhumsk - edderkopper-  noget med gys!"
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Der er mange eksempler på, at børn skal ind gennem stuen blot for lige at smutte fra legeplad-
sen (måske med flyverdragt og mudderstøvler) til toilettet. I 95% af børneinstitutionerne er pla-
cering af toiletter og garderobe uhensigtsmæssig. Annette Straagaard opfordrede institutionerne
til at lade være med at lade sig binde af de traditionelle rumbetegnelser. Det behøver ikke nød-
vendigvis at være dyrt at bytte om på rummenes funktioner.

Specielt i ældre institutioner er vinduerne placeret så højt, at de små børn ikke kan se ud ad
vinduerne, vinke farvel og i det hele taget følge med i livet udenfor.

Vores forhold til rum
Hvad vil vi gerne bruge rummene til? Hvordan er vores tilknytning til vores omgivelser? Vi
kan som regel mærke, om vi kan lide at være et sted, og vi sætter også mere eller mindre be-
vidst spor af os selv i vores fysiske rammer. Som gæster i private hjem bemærker vi os disse
spor og kendetegn og bruger dem til at pejle os ind på, hvem der bor her. I børneinstitutioner er
der ikke meget plads til, at børnene sætter deres eget præg. Måske er det derfor man kan opleve
børn, som kradser i væggene eller bag gardinerne. Annette Straagaard opfordrede til, at børnene
inddrages i indretningen, og at der ses differentieret på børnenes ønsker og behov. Det er f.eks.
menneskeligt, at man knytter sig til en bestemt kop eller en fast plads - det kaldes at have rum-
lige rettigheder. Hvis ikke de rumlige rettigheder respekteres, kan det være årsag til uro og støj,
da man kan føle sig krænket, hvis man skal flytte fra den plads, man selv har valgt. Annette
Straagaard mener, at mange konflikter kunne undgås, hvis børnene i højere grad kunne få mu-
lighed for at vælge forskelligt.

Børn er som før nævnt på jagt efter udfordringer - især fysiske. Børn udfolder sig ofte fysisk,
der hvor de voksne havde tænkt sig, der skulle være ro. De benytter enhver lejlighed til at
kravle op, hoppe ned, putte fingrene ind i revner, selv kravle ind i hulrum osv. Voksne må ofte
overraskes over, hvordan børn vælger at bruge omgivelserne. Det er tankevækkende, når voks-
ne skal opdrage børnene til, hvad ting – beregnet til børn – skal bruges til.

Annette Straagaard kommer med et malende eksempel på en vuggestue, som har indkøbt et le-
getøjskomfur i børnestørrelse. Nu kan børnene rigtig lege, at de laver mad. Det første børnene
dog kaster sig over, er den papkasse, komfuret er leveret i. Den er længe det foretrukne legetøj.
Først senere bliver komfuret spændende - men ikke som komfur. Det viser sig, at man bagfra
kan kravle ind i ovnen. Den udfordring optager børnene i lang tid. Komfuret får herefter mange
andre funktioner i børnenes leg, men det opnår først status som komfur, da de voksne lærer
børnene at lege ”rigtigt” med komfuret. Det er også et godt eksempel på, at de ”udefinerede”
ting ofte er rigtigt gode, f.eks. mælkekasser, papkasser osv. - noget børnene selv kan give defi-
nition. Børn bygger huler og små rum, idet de ofte tager udgangspunkt i deres egen størrelse.

Som andre eksempler på, hvad tingene bruges til, kan nævnes madrassen og sækkestolene, der
skulle bruges til læsning. Måske indbyder de mere til at slå kolbøtter og at hoppe fra stol til
stol. Mange institutioner har erfaringer med, at det  kan være svært på forhånd at vurdere, om
tingene vil blive brugt til det, de er tænkt til, eller om der vil opstå larm og uro. Det er nødven-
digt meget nøje at overveje indretningen og "kode" rummene, så de klart signalerer, hvad de er
tænkt til. Rum og indretning skal i sig selv fungere som en instruktion i rummets anvendelse.
Hvis rummet skal bruges til stille aktiviteter, skal det måske være fyldt op med faste møbler og
bogkasser - dvs. være indrettet, så der ikke kan løbes. Annette Straagaard foreslår deltagerne at
gå tilbage til institutionen - med deres viden i baghovedet om, at børn søger fysisk udfoldelse -
og se efter, hvad der egentlig lægges op til i de forskellige rums indretning.

Hun foreslår at lave en opdeling i stille, støjende og urolige funktioner og prøve at placere
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rummene herefter, så de støjende funktioner ikke lægges lige op ad stillerummet. Del institut i-
onen op i stilleafdeling, urolig afdeling og støjafdeling, så man får nogle ”heller”. Man kan evt.
i de større institutioner fordele aktiviteterne på forskellige etager. Placér de støjende aktiviteter
et sted, hvor man kan "larme i fred" og vær tro mod den funktion, som rummet er beregnet til.
Computere og andre larmende ting skal ud af grupperummet og hen et sted, hvor lydene må
være! Udklædningstøjet er ofte placeret i dukkekrogen. De børn, der leger i dukkekrogen, bli-
ver herved forstyrret, når andre børn skal bruge udklædningstøj. Opbevar udklædningstøjet på
et fælles areal i en gang eller lignende. Til gengæld er det måske en god idé at installere ho-
vedtelefoner i stillerummet, hvor et enkelt barn eller to kan høre musik uden at forstyrre resten
af stuen.

Annette Straagaard fortsætter med at beskrive sin observation af et typisk forløb af børns leg. I
forbindelse med f.eks. rolle- og konstruktionslege laver børnene først aftaler, derefter hentes
ting og laves afgrænsninger. Børnenes sprog er ofte i datid ("nu sagde vi, at du var prinsessen,
ik'?" og "nu legede vi at det her var stuen"). Når det hele er konstrueret og arrangeret, og de
voksne tænker, at nu kan legen rigtig begynde, er den faktisk færdig for børnene. Måske slutter
legen blot, børnene mister interessen, eller også udvikler den sig til noget nyt. Så skal der hen-
tes nye ting, arrangeres om osv.

Afgrænsning af legeområder
Legeterritorier er vigtige. Det kan være svært at se for andre, hvor en lille gruppe børns "rum"
er, og det kan give problemer. Her spiller indretningen igen en stor rolle. Reolernes placering i
institutionerne er ofte uhensigtsmæssig. Ofte står reolerne langs en væg med frit gulv foran til
at lege på. Da alle skal kunne gå til og fra reolerne (alle-mands-ret), medfører det, at der
ustandselig vades ind over børnenes mere eller mindre usynlige "legerum". Annette Straagaard
foreslår at sætte reolen vinkelret ud i rummet og sikre, at det er tydeligt, hvilken side der skal
tages fra. Bagsiden kan f.eks. beklædes med stof. På denne måde skabes der i det store rum små
rum, hvor andre børn og voksne ikke har ærinde ind over. Andre ideer er ved hjælp af tove eller
tæpper at gøre det synligt, hvor legearealet er – det skal være muligt at forsvare sit legerum.

Andre enkle tips til afgrænsning af "rum" er tapestrimler på gulvet. Man kan bl.a. ved hjælp af
farvet tape lave en cirkel, som kan bruges, når der er "rundkreds". Børnene kan så i forvejen se,
hvor rundkredsen skal være, for at alle kan være i den.

Marker evt. væggene med farvede felter. Et farvet felt på væggen kan opleves som en afgræns-
ning af det gulvareal, der ligger ud for. Brug legegulvtæpper og gennemsigtige gulvplader, hvor
der evt. lægges billeder af kendte ting/personer. Lav podier – evt. af et gammelt bord, hvor der
saves noget af benene – de er rigtig gode til afgrænsning, og kan også bruges til vinkeplads,
kigge ud, hygge osv. Monter wirer i en højde af 2,10 m og kast stof ud over. Det er fleksibelt
og kan ud over at opdele rummet hjælpe på evt. problemer med efterklangstiden.

Det er vigtigt at være opmærksom på gennemgangsrummene. Der er ofte meget få rum, man
ikke kan komme videre fra. Alle ”har ret til” at gå igennem disse gennemgangsrum. Det skaber
mange ganglinjer, som optager plads og virker forstyrrende. Gennemgangsproblemer kan
sommetider løses ved at låse nogle af dørene.

Annette Straagaard opfordrer til at udnytte kroge, nicher og små rum. Hvis institutionen har 60
børn, burde der ideelt være 60 værelser - ét til hvert barn - og et fællesrum, foreslår hun lidt
provokerende. Børn har stort behov for rum, hvor de kan invitere kammeraten ind og lukke dø-
ren.

Sørg for, at legepladsen er åben hele dagen. Gør legepladsen/uderummet interessant og udfo r-
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drende - også for de voksne, så de har lyst til at være der. Måske kan man lave nogle sjove ak-
tiviteter/projekter, som f.eks. at hive nogle betonfliser op og lægge spejlstumper eller glaserede
klinker i stedet. Find inspiration hos kunstnere som Hundertwasser.

Institutionernes arbejdsrutiner
Annette Straagaard peger på, at der stadig findes en del traditioner og vaner i institutionerne,
som personalet burde tage op til revision. Er det nu så hyggeligt, som vi går og bilder os ind, at
samle hele institutionen til "Katten af tønden"? Der er sket en del fra de ”gamle dage”, som
Annette Straagaard med et ironisk smil beskriver: Man startede med morgensamling - denne
"hyggelige og sociale" samling, som ofte medførte en utrolig larm og uro. Derefter var der
hånd- og leraktiviteter (julegaver osv. afhængig af årstiden). Så (larmende) oprydning. Nu
skulle alle ca. 20 børn på toilettet. Frokost. Derefter 20 børn på toilettet igen. 40 børn skulle i
garderoben samtidig, da alle skulle på legepladsen, som i øvrigt ikke var beregnet på 40 børn.
Derefter 20 børn på toilettet igen inden frugt. Annette Straagaard er godt klar over, at alt ikke
drejer sig om, at børn skal være musestille, men at aktiviteter også kan planlægges med udvik-
ling og sociale mål for øje. Hun ved også, at der er sket en stor udvikling. Hun opfordrer allige-
vel til at sætte spørgsmålstegn ved, om fællesaktiviteterne nu også virkelig er hyggelige.

Annette Straagaard mener i øvrigt, at personale og forældre sommetider taler forbi hinanden.
Personalet kan få den opfattelse, at forældrene har nogle særlige forventninger til, hvad deres
børn skal i institutionen. Der skal være synlige resultater, f.eks. julegaver eller bestemte arran-
gementer. Hun mener, at personalet skal "opdrage" forældrene. Det er vigtigt for kommunikati-
onen, at institutionerne ikke opfatter forældrenes spørgsmål og udtalelser som kritik. De har jo
kun deres egen barndom og eventuelt deres egen institutionserfaringer at tale ud fra. Annette
Straagaard opfordrer personalet til at synliggøre over for forældrene, hvad det er, der foregår.
De skal formidle, hvad der ligger af ideer og tanker bag aktiviteterne og gøre det forståeligt, at
det er disse pædagogiske processer, der er det egentlige og ikke nødvendigvis kun de synlige
resultater af aktiviteterne.

Udover alle disse gode input, som primært handler om indretning og pædagogisk praksis, afvi-
ser Annette Straagaard bestemt ikke, at en del af støjen kan undgås med gummidupper, filtdup-
per, gardiner, duge, kurve osv.

D. Erfaringsudveksling
Ideen med at samle de 10 institutioner til fællesmøderne var selvfølgelig, at de skulle inspirere
hinanden, og at man bliver klog af at høre, hvordan andre tænker om og løser problemer, uden
at man i øvrigt nødvendigvis selv kan bruge den eksakt samme metode.

Ved at bruge erfaringsudveksling som en læringsmetode udnyttes ikke kun, at man bliver klog
af at høre på andre, men i endnu højere grad, at man lærer ved at formulere sig over for andre.

Sikkerhedsgrupperne omsatte BST's teoretiske eller abstrakte oplæg, f.eks. om kortlægnings-
metoder, handlingsplaner og forankring, til konkrete aktiviteter på deres institutioner. Når de
herefter havde lejlighed til at formidle deres erfaringer for hinanden, blev støjarbejdet mere
håndgribeligt og konkret.

For at bruge tiden bedst muligt valgte vi at sætte institutionerne sammen i grupper ud fra bør-
nenes alder. I disse grupper foregik udvekslingen om kortlægningsmetoder og løsningsmulig-
heder. Ønskerne til, hvor meget der skulle foregå i fællesskab kontra i grupperne, var meget
forskellige og flere var ambivalente over, om de ønskede den mere fordybende drøftelse i små-
grupperne eller den mere inspirerende orientering i plenum, så man var sikker på ikke at gå glip
af noget. På sidste møde løste vi ambivalensen ved at kombinere gruppearbejdet og plenum på
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følgende måde. Hver sikkerhedsgruppe startede med at lave en planche, hvor de illustrere-
de/noterede deres kortlægningsmetoder og deres løsninger. Hertil havde de bl.a. nogle fotos, vi
havde taget på institutionen ved sidste konsultationsbesøg. Med planchen som udgangspunkt
udvekslede sikkerhedsgrupperne erfaringer i mindre grupper. Herefter blev plancherne hængt
op i det store mødelokale, så alle sikkerhedsgrupper kunne bruge noget tid på at gå rundt for at
"shoppe" og spørge til alle 10 plancher.

Et andet problem i de mindre grupper er, at de bliver meget afhængige af dynamikken og per-
sonerne i gruppen. Hvis man selv har lyst til at sprænge nogle rammer og lave noget helt nyt, er
det svært, hvis man oplever andre i gruppen som mere dæmpende og ”kulturbevarende”.

Vores oplevelse gennem projektet er, at pædagoger er gode til at inspirere og støtte hinanden,
og hvad der er mere sjældent: De lytter faktisk til hinanden. Dette gør læring ved at udtrykke
sig over for andre endnu mere virksom i denne gruppe, når der bliver reelt lyttet og spurgt til
det, man har at fortælle.

Institutionerne besluttede at mødes efter ca. ½ år og udveksle erfaringer om, hvordan det gik
med støjen på deres institution. Det kan forhåbentlig give projektet en større langtidsholdbar-
hed, at de fortsat bruger hinanden.

Elektronisk netværk
Idéen om det elektroniske netværk opstod allerede på det første møde som en måde at få fo r-
midlet gode ideer og spørgsmål til alle deltagende institutioner. En af deltagerne påtog sig at
opstarte det elektroniske netværk. Det viste sig hurtigt, at det ikke blot var et spørgsmål om at
etablere netværket. Der var også behov for en tovholder, som løbende kunne støtte mindre er-
farne edb-brugere.

Overordnet om brugen af netværket kan siges, at det i høj grad var de færdige materialer som
bliver lagt ud, og at tvivlspørgsmål og efterlysninger m.m. ikke blev stillet elektronisk, selvom
BST opfordrede til det. Dette kan tyde på, at et elektronisk netværk stadig for mange er en bar-
riere, og at det derfor er mest brugbart, når man kan fremstå tydeligt og med konkrete resulta-
ter. Uvanthed i brugen af det elektroniske medie kan være en forklaring.

De gode materialer i form af skemaer, støjpolitikker mv. blev modtaget meget positivt og med
taknemmelighed af de andre institutioner. Det gav inspiration til arbejdet på deres egen institu-
tion.

Institutionerne besluttede at videreføre det elektroniske netværk efter det sidste fællesmøde.

F. Forankring
Temaet på 3. fællesmøde og ved 3. konsultationsbesøg var forankring. Hvordan sikrer instituti-
onerne sig, at de resultater og rutiner, der er opnået via projektet lever videre. Flere institutioner
fortæller, at støjhensynet allerede er blevet en del af hverdagen. Det er blevet en naturlig ting at
tænke støj med ind, når der planlægges aktiviteter, når der anskaffes nyt legetøj eller inventar
og når der indrettes og flyttes om. Nogle steder har institutionen lavet en støjpolitik eller arbej-
der på det. Mange steder er støj blevet fast punkt på dagsordenen. Efter vores mening er det
flotte resultater efter relativt kort tid.
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Spørgsmålet er, hvordan man sikrer en langtidsholdbar virkning. Vi har gjort os nogle overve-
jelser om, hvad der skal til og vil i dette afsnit forsøge at skabe et overblik over de forhold, vi
har lagt vægt på:

• Kultur
• Værdi
• Plan
• Formidling og kommunikation

Kultur
Enhver ny idé kan i første omgang, mens den har nyhedens fokus og interesse, synes at være
rigtig god – ja oplagt. ”Det gør vi!” Når sådan en idé alligevel ofte hen ad vejen går i glemme-
bogen, er det ikke nødvendigvis ideen, der var noget galt med. Det kan bl.a. skyldes, at ideen
ikke blev tilstrækkeligt forankret/understøttet.

En del af forankringen handler om at bruge den kultur, der er på stedet. Hvordan udvikler vi
ideer her? Hvordan og hvor tager vi beslutninger? Hvad fungerer? Hvad engagerer os og får os
op på dupperne? Fungerer vi bedst med uddelegering, fælles refleksioner, gruppearbejde, kon-
kurrenceelementer, leg, skrive på tavlen, brainstorm osv. Hvilke forretningsgange, møder, an-
svarsfordelinger har vi i forvejen og hvordan kan den nye idé hægtes på den eksisterende fo r-
melle og uformelle kultur. Hvem har hvilke kvalifikationer og interesser?
Som leder eller sikkerhedsgruppe kan en målestok for forankringen i kulturen være at ”tænke
sig selv ud” og se, hvad der bliver tilbage; ”hvis jeg holder op - er der så nogen, der tager støj
op på personale-mødet?”

Det er nødvendigt at tænke rollefordelingen godt igennem. Den bedste forankring sker, når alle
er involveret. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle har det samme ansvar for vedligeholdelsen
af ideen. Det er ikke ualmindeligt at ideen langsomt glider ud, hvis alle har lige ansvar, for så er
det uklart, hvem der skal foretage sig noget aktivt. På flere institutioner var vores indtryk, at
hvis støj blev endnu et pligtpunkt, den enkelte ansatte skulle skrive på sin dosmerseddel over
ting jeg skal huske, forholde mig til og være ansvarlig for, skabte det ulyst, stress og træthed.
”Åh nej, ikke også det”.
Risikoen er også, at ansvarsplaceringen er uklar. Når alle har ansvar, bliver det til: Ingen tager
ansvar -  for det kan jo lige så godt være blå stue, som rød, der tager et initiativ. Arbejdet kom-
mer til af afhænge af, om der er en eller flere ildsjæle, der orker at løfte opgaven alene.
Ved derimod at fordele rollerne, udnævne tovholdere og gøre det klart, hvilken rolle og hvilket
ansvar, hvem har (f.eks. sikkerhedsgruppen, lederen, månedens støjvogter osv.), frigør man
måske netop energi hos resten af personalet til at forholde sig mere kreativt og konstruktivt til
emnet.

Værdi
En anden væsentlig faktor for overlevelsen af en idé er, at den tillægges værdi. Det skal være
tydeligt, at det ikke blot er ord i et referat, men at det er noget ”vi mener alvorligt”. Her er det i
høj grad ledelsen og sikkerhedsgruppen, der har både et ansvar og en opgave.
At tillægge værdi kan for eksempel gøres ved at sørge for at programsætte ideen. En idé tillæg-
ges værdi, hvis der følger nogle opgaver og forventninger med. Det er ikke nok, at lederen si-
ger: ”Her skal vi tage hensyn til støj i hverdagen”. Først når det står klart, at der f.eks. til næste
personalemøde forventes en afrapportering, fra da punktet var oppe på stuemødet, er det tyde-
ligt, at ”her mener vi noget med det”. Ideen tillægges værdi og skal prioriteres.
Det fremmer også forankringen, hvis det står helt klart, hvad det er, der skal diskuteres. Måske
er det ikke nok at få at vide, at støj skal stå på stuemødets dagsorden, for når man så sidder der
viser det sig, at der er 1000 indfaldsvinkler til at snakke om støj. Hver stue vælger måske hver
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sin. Formålet med punktet skal stå klart. Det kan f.eks. være: Gennemgå planen for næste uge
og vurdér støjbelastningen. Eller: Hvilke ændringer, forbedringer, nye ideer har I indført for at
begrænse støjen? Eller: Find tre solstrålehistorier til fremlæggelse på næste personalemøde. På
denne måde står det klart, hvad der skal tages op, hvordan og hvorfor. Der er adresse på. Det er
noget, der skal bruges til noget.

Plan
Forrige punkt hænger godt sammen med dette punkt om ”plan” for arbejdet. Hvordan hænger
støjarbejdet sammen med resten af arbejdet i institutionen? Hvordan figurerer arbejdet med støj
i virksomhedsplanen, i personalemøde-planen, i bestyrelsesarbejdet og i arbejdet med børnene?
Hvilke mål, formål, succeskriterier er der for arbejdet og hvordan er det tanken, at der skal
samles op og gøres status? Hvis institutionen ønsker at se en udvikling er det nødvendigt, at der
sker en eller anden form for registrering undervejs (f.eks. i referater, i arbejdspladsvurderingen
(APV'en), i form af støjkortlægninger osv) - ellers vil udviklingen let fortabe sig i fortidens tå-
ger og dagligdagens trummerum. Årsagerne bliver gætterier.

Nogle af de medvirkende institutioner har udarbejdet en plan både for arbejdet med projektet
om støj og senere for, hvordan de vil fortsætte arbejdet efter projektperioden. De har udarbejdet
en støjpolitik, hvor det klart fremgår, hvad holdningen til støj er, og hvad målet med politikken
er; nemlig at alle skal kunne arbejde i institutionen uden at blive belastet af støj. Det er beskre-
vet, hvordan der skal arbejdes med støj, og hvem der har ansvar for hvad.

Formidling og kommunikation
Det sidste punkt har vi kaldt formidling og kommunikation. I projektperioden har vi også kaldt
det ”at fejre successrne”. Det handler ikke så meget om, at der skal holdes en fest hver gang,
der er indkøbt en kurv til erstatning for en plastkasse eller hver gang en ændret pædagogisk
praksis har resulteret i mindre støj. Det handler mere om at hæfte sig ved de ændringer, der
sker.
En institution fortalte, at de var blevet enige om, at radioen skulle slukkes, så snart der var mere
end ganske få børn og voksne om morgenen. Radioen skulle ikke som tidligere være lydpanel i
baggrunden. Til trods for, at der havde været uenighed om den holdning, viste det sig ved vores
næste besøg, at ordningen fungerede fint. Ja, de havde faktisk nærmest glemt, at der havde væ-
ret noget problem. Nu var det kørt ind. Det kan alle jo kun glæde sig over.

Spørgsmålet er blot, hvad der vil ske, efterhånden som personalet bliver udskiftet, og årene går.
Det nye personale synes måske, det er hyggeligt med lidt musik? De få  ”gamle”, der er tilbage,
vil selvfølgelig kunne fortælle, at det plejer vi ikke at gøre her, men spørgsmålet er, om de ikke
let vil opfattes som bagstræberiske. De nye vil fristes til at sige: Skulle vi ikke lade plejer dø?
Hvis institutionen derimod bevarer sine historier om, hvorfor tingene har udviklet sig, som de
har, er der god mulighed for at udvikle videre i en konstruktiv retning. Det kræver, at historier-
ne på forskellig måde bliver holdt i live. Som minimum, at de bliver fortalt til hinanden, gjort
til fælles viden her og nu, men også at de bliver fulgt op i virksomhedsplaner, pædagogiske
målsætningsplaner, introduktionspjecer til nye børn og forældre osv. Der er ikke tale om, at alt
skal registreres og bevares, som det er, men at den udvikling, der sker, er synlig og til at forho l-
de sig til for nuværende og fremtidigt personale, for børn, forældre og bestyrelse.



27

Projektafslutning og formidling

Udover at udsende spørgeskemaet ”Hvad er støj hos os” for 3. gang er projektet fra BST’s side fær-
digt nu. Nu resterer formidling af projektets erfaringer; en opgave som institutionerne i projektet har
erklæret sig villige til at indgå i både som oplægsholdere og ved at stille sig til rådighed for andre
institutioners henvendelser. I de følgende ”støjbilleder” fra institutionerne er der derfor medtaget
navne på kontaktpersoner, adresser og telefonnumre.

BST fortæller om projektet på arbejdsmiljøuddannelsen, på sikkerhedsorganisationens halvårsmø-
der og i flere andre arbejdsmiljøsammenhænge.

Vi kunne have ønsket os at videreudvikle metoder og materialer til daginstitutioners arbejde med
støj, men da BST-udbygningen i øjeblikket er i venteposition, må dette arbejde stilles i bero forelø-
big. Vi er dog ikke i tvivl om, at arbejdet med støjreduktion på institutionerne er i rivende udvikling
og håber på, at denne rapport vil bidrage med ideer og inspiration. Når vi gennemser ”støjbilleder-
ne” fra institutionerne, er vi i hvert fald helt sikre på, at der såvel i sikkerhedsgrupper som blandt
resten af personalet på daginstitutionerne er både idérigdom, motivation og ressourcer til, at støjen i
hverdagen kan både håndteres og reduceres.
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10 støjbilleder

Støjbilleder fra:

Integreret institution Akaciehuset

Integreret institution Akeleje

Vuggestuen Centerparken

Integreret institution St. Vigerslevgård

Fritidshjemmet Blommen

Børnehaven Labyrinten

Udflytterbørnehaven Kattingeværk

Familieinstitutionen Isbjørnen

Integreret institution Frilands Allé

Anne Mariegårdens Vuggestue



30

Rammer for støjarbejdet
• Sikkerhedsgruppen sætter fast tid

af i ugeplanen til en times møde

• Da det er et stort hus, er der en
formel struktur omkring møder og
informationer

• Holdning om, at personalet har
mange af løsningerne. Sikkerheds-
gruppens opgave  er at skabe de
rigtige rammer og kanaler for at få
ideerne frem og arbejde med dem

• Fra starten opstillede Akaciehuset
et mål og en handlingsplan for støj-
projektet

• Sidst i projektperioden lavede Aka-
ciehuset en støjpolitik

• Støj er behandlet i virksomhedspla-
nen og i Akaciehusets sundhedspo-
litik, som uddeles til alle forældre

 

Støjpolitik
• Alle skal kunne arbejde uden at blive be-

lastet af støjgener

• Støjproblematikken skal indtænkes i alle
arbejdssituationer

• Sikkerhedsgruppen har ansvar for at be-
vare fokus på støj

• Sikkerhedsgruppen har ansvar for hand-
lingsplan og kortlægninger

• Der skal prioriteres tid til arbejdet på de
ugentlige sikkerhedsmøder

Mål

• Grundig, systematisk kortlægning

• Fokus på støjproblematikken

• Opnå ensartethed omkring støjbe-
kæmpelse (støjpolitik)

• Mindre støj som arbejdsmiljø-
problem (fremgår af  næste ar-
bejdspladsvurdering (APV)

Hvornår støjer det?
• Når de fleste børn er der

• Når en særlig gruppe børn er der

• Når alle børnene skal have tøj på i garde-
roben

• Når – nye – børn græder

• Når børnene er trætte

• I spisesituationer

• Dage uden planlagt aktivitet

• Når radioen spiller, evt. på flere stuer
samtidigt

• Mellem frokost og siesta

• Når vejret og tiden ikke giver mulighed for
at gå udenfor eller opdele børnene

• Når telefonerne ringer

For eksempel

• Flere nuancer om problemerne og
dermed flere ideer til løsninger

Kortlægningsmetoder
• BST’s spørgeskema  diskuteret på

stuemøder

• På et skema registrerede en vugge-
stuepædagog støj i børnehaven –
og omvendt; en børnehavepædagog
registrerede støj i vuggestuen –
hver time i 3 uger. Der kom nye ting
frem i forhold til dem, der var nævnt
i spørgeskemaet

Tumlemadras til hyggerum
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0-6 år
110 børn fordelt på:
• 2 børnehavegrupper
• 3 vuggestuegrupper
• 1 udflyttergruppe

Integreret institution Akaciehuset

Carl Th. Dreyersvej 192, 2500
Valby
Tlf.: 36 46 12 33 og 36 46 12 32

Leder: Kate Obeid
Sikkerhedsrepræsentant: Lone Nielsen

Proces ~ erkendelser

• Ommøblering er ikke nok. Det handler om
at lave sammenhængende miljøer med
klare signaler

• Støj ændrer sig over året
• Der er mere at stille op, end de forestille-

de sig

Løsninger

• Voksdug

• Tæpper og tæppeunderlag af gummi

• Kurve i stedet for kasser

• Gummihjul i stedet for plasthjul

• Tale uden at råbe

• Kun få klare regler/påbud

• Hvilestund/siesta

• Lukker døren til stuen efter frokost, hvor
vuggestuebørnene er trætte, selv om
pædagogikken er ”åbne døre”

• Lydabsorberende rumdelere

• Reolvægge ud fra væggen

• Små legemiljøer

• Akustiklofter

• Igangsætte aktivitet

• Har bygget liggehal og fået bedre plads

• Opdeling i mindre grupper børn

• Bedre udnyttelse af alle kvadratmeter

Resultat ~ effekt

• Personalet er blevet mere op-
mærksom på støj og griber ind

• Personalet oplever, at støj er ble-
vet noget de kan arbejde med og
ikke blot et vilkår

• Støj er kommet ind i den daglige
tankegang og planlægning på
samme måde som ergonomi

• Støjpolitik
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Hvornår støjer det?
• Når alle børnene kommer fra

skolen på én gang

• Når der er mange børn på stuen

• Børn, der løber på gangene og i
indgangen fra legepladsen

• På stuerne, når der er mange
aktiviteter i gang

• Omkring computeren

• I klubbens alrum, der har mange
funktioner

• I det store køkken med højt til
loftet og mange fliser

• Når frugten er børnestyret (udde-
ling og kø)

• Ved fravær af voksne (ferie og
sygdom)

• Når der er for få voksne til at alle
lokaler kan bruges

• Brug af  elektrisk værktøj på
værkstedet

• Bassen i diskoteket er for gen-
nemtrængende i værkstedet

• Døre, der smækker

Kortlægningsmetoder

• Har haft svært ved kortlægningsde-
len, da de ikke var til stede på fæl-
lesmødet

Rammer for Støjarbejdet

• Sikkerhedsrepræsentanten har
givet input på P-møder i hhv. fri-
tidshjem og klub

• I klubben har personalet selv ar-
bejdet med løsninger

• Støjarbejdet er medtaget i virk-
somhedsplanen

• Arbejdspladsvurderingen (APV)

 

Planche fra fællesmøde
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190 børn fordelt på:

• Fritidshjem
• Fritids- og ung-

domsklub

Integreret institution Akeleje

Vibeholmen 3, 2500  Valby
Tlf.: 36 44 88 45

Leder: Bent Madsen
Sikkerhedsrepræsentant: Mette Kamphøvener

Proces ~ erkendelser

• Det er vigtigt, at støjprojektet ikke bliver et
”tysse-på-børnene”-projekt

• ”Strejfer-drengenes” aktivitetsbehov bør
undersøges

• Voksne, der synes legepladsaktiviteter er
sjove, giver mærkbar ro indenfor

Løsninger

• Tilbyde spændende aktiviteter på lege-
pladsen

• Har indrettet en stue med 5-6 legenicher

• Drøftet, hvordan alle børn kan blive ”su-
get ud” i alle hjørner, og hvordan pladsen
kan bruges optimalt

• Diskutere brugen af det store fælles køk-
ken/alrum med højt til loftet og fliser på
gulv og vægge

• Børnene får frugt, lige når de kommer fra
skole

• Forsøgt sig med akustikdæmpende skil-
levægge i køkken/alrum

• Fastlåst volumenstyrke på PC’erne samt
aftaler om antal af spillere og ti lskuere

Resultat ~ effekt

• Lydniveauet ved computeren er
OK

• Støjen på den indrettede stue er
reduceret

• Klubbens medarbejdere er meget
engagerede i at finde løsninger
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Rammer for støjarbejdet

• Centerparken startede med at
arbejde med de støjproblemer,
de kendte og fandt det lettest at
gå til

• Centerparken har haft fokus på
involvering af hele huset, rol-
lefordeling, synliggørelse af de
enkelte stuers bidrag

• Centerparken er i gang med at
udforme en støjpolitik, så den
er synlig for forældre, bestyrel-
se og nyt personale

• Fokus på støj nævnes også i
stillingsopslag

Hvornår støjer det?
• Radio, der spiller i baggrunden

• Mange børn samlet på stuen

• Aflevering/afhentning af mange børn
samtidigt

• Når nye børn græder meget

• Køretøj med plasthjul og efterhængt le-
getøj, der skramler mod fliserne

• Emhætten

• Opvaskemaskinen

• Blespandens låg

• Når alle henter mad på én gang

• Nabostuens ”lego-væg”

• Borg med kugler (legetøj)

Kortlægningsmetoder

• Udfyldt BST’s spørgeskema
med de ting, der umiddelbart
fyldte mest; det personalet
umiddelbart kom i tanke om

Radio som baggrundsstøj

Fra plastikhjul
til gummihjul
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32 børn fordelt på:

• 3 stuer med hhv.
10, 10 og 12 børn
på hver

Vuggestuen Centerparken

Centerparken 22, 2500  Valby
Tlf.: 36 46 40 42

Leder: Kirsten Yamaue
Sikkerhedsrepræsentant: Linda Andersen

Proces ~ erkendelser

• Opdaget, at ”små skridt” også nytter. Et
projekt behøver ikke nødvendigvis at være
så ”fint”

• Et forløb med eksterne deadlines er med til
at fastholde fokus

• Udfyldelse af spørgeskemaet gav anled-
ning til holdningsdiskussioner

• Fællesmøderne har bl.a. åbnet for bevidst-
heden om, at der er mange andre steder at
sætte ind end f.eks. at udskifte til kurve –
nemlig indretning og pædagogisk praksis

Løsninger

• Kurve i stedet for plastkasser

• Udskiftning af plasthjul til gum-
mihjul

• Slukke radio på stue

• Flytte leg fra gangbanen ved
hjælp af reol

• Flytte og omdefinere madras

• Inddrage depotrum til legerum

• Dele børn op i mindre grupper

• Indrette ny legeplads med flere
små rum, mere græs og ad-
skillelse af støjende og rolig leg

Resultat ~ effekt

• Større bevidsthed og inspiration i forhold
til at arbejde med støjproblemer

• Fået øje på nye områder, der støjer

• Fået bredere felt for løsninger

• Tager støjhensyn med i indretning, plan-
lægning og indkøb - det er blevet en del af
hverdagen

For eksempel

• Er en tændt radio hygge eller støj?
• Hvordan skal nye børn ”køres ind?”
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Hvornår støjer det?

• Når der er mange børn på få kvadrat-
meter og ved arrangementer

• Lige efter skole, efter weekends og op
til weekends

• Ved manglende plads til udfoldelse

• Omkring afhentning af børnene

• Situationer med få voksne, hvor der
ikke er kapacitet til at bemande alle rum
og gangområder

 

Kortlægningsmetoder

• ”Støjskabelon” , der dagligt ud-
fyldes af alle medarbejdere i en
måned

• Spørgeskema til forældre og
børn om støj  og trivsel

Proces ~ erkendelser

• Et sytilbud blev meget populært
hos ”strejfende drenge” – hvilke
andre udfordringer skal de ha-
ve?

• Hvilke aktiviteter kan de kvinde-
lige pædagoger tilbyde på le-
gepladsen?

• Overgangsfasen med nyt per-
sonale giver uro og dermed me-
re støj. Løses med strukturere-
de aktiviteter

• Støjproblematikken bliver næ-
sten løst, når der er fokus på,
men genopstår igen og igen

• Kulturen på institutionen er
bærende for de holdbare løs-
ninger

Rammer for støjarbejdet

• P-møder

• Sikkerhedsgruppen

Planche fra fællesmøde
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95 børn fordelt på:

• Fritidshjem
• Fritidsklub

Integr. inst. St. Vigerslevgård

Gårdstedet 57, 2500  Valby
Tlf.: 36 17 91 30

Leder: Lena Poulsen
Sikkerhedsrepræsentant: Karsten Fribo

Løsninger
• Støjøret

• Flytte støjende leg (f.eks. ud på legeplad-
sen)

• Genetableret en mere mobil flyverfunktion
til afkrydsning af børnene

• Flyttet den fælles ”kommandocentral”, så
stuerne nu afkrydser børnene og besvarer
egne telefonopkald

• Opfordret forældrene til at ringe om for-
middagen

• Indretning af legepladsen efter drøftelser
af, hvilke funktioner der skal prioriteres:
Bålplads mv.

• Indretning af mindre legenicher

• Den store sal har fået et lille overdækket
mobilt legeområde

• Genovervejet beslutning om at indrette
ikke-rygerpersonalestuen mellem compu-
terafsatsen og salen

• Starter med frugt og samling, når alle børn
ankommer kl. 13

• Der er daglig afspænding for 8 børn ad
gangen

• Sutsko er påbudt indenfor

• Voksduge

Resultat ~ effekt
• De voksne intervenerer over for

støj frem for at ignorere den

• Når 50% af personalet udskif-
tes, skal noget grundlæggende
samarbejde på plads, før man
kan arbejde videre med støjre-
duktionen
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Rammer for støjarbejdet

• Sikkerhedsgruppen udarbejdede en
projektbeskrivelse

• Støj diskuteres på P-møder

Hvornår støjer det?

• ”Bisværme” af børn som samler
sig på forholdsvis små områder

• Ved boldspil, bordtennis og an-
dre lege i salen i åben forbin-
delse med køkken og gange

• Baggrundsstøj: PC'er, musik og
telefoner

• Play Station-spil

• Løbende og hvinende børn i
gangene

• Når børn råber, slås og skælder
ud

• Køkkenmaskiner, skabslåger,
tømning af opvaskemaskine,
stabling af service

Kortlægningsmetoder

• Sikkerhedsrepræsentanten interviewede
samtlige voksne i det åbne køkken om
”her og nu”-støj

• Kilderne blev opdelt i støj fra menneske
eller maskine og stor/lille betydning. Her-
udfra lavede Fritidshjemmet Blommen
handlingsplanen

Planche fra fællesmøde

Grupperum
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110 børn fordelt på:

• 1 hus med 90 børn
fordelt på 4 stuer

• 1 hus med 20 børn

Fritidshjemmet Blommen

Blommestien 6, 2500  Valby
Tlf.: 36 45 01 75

Leder: Bente Jelvard
Sikkerhedsrepræsentant: Carina Edelved

Proces ~ erkendelser

• Voksne larmer
• De voksne kan forholdsvis nemt dæmpe

støj fra mennesker
• Støj fra maskiner er et afgrænset og til-

gængeligt problem
• Det er vanskeligt at skabe forandring, når

der er ikke enighed om prioritering af pro-
blemet

Løsninger

• Salen omdefineret fra boldspilsrum til le-
gerum med nicher, podier og reoler

• Gangene indrettet med hyggekroge, som
forhindrer løb

• Play Station-spil forbudt! (Foreløbig)

• Grupperummene opdelt i mindre enheder

• Etablering af samtalerum

• Dupper på borde og stole

• Akustikregulering af et rum

• Slukker for radioer, som ingen hører

• Fokus på voksnes intervenering mod støj
(ikke råbe selv)

• Diskotek afholdes ude på badeværelser

• Aftale om telefonpasning

Resultat ~ effekt

• Forældre og tidligere ansatte på
besøg kunne høre at der var sket
en reduktion

• Enighed om, at støj er et ar-
bejdsmiljøproblem

• Blommen vurderer at den samle-
de støjreduktion er opnået i ”no-
gen grad”

• Salen fungerer som det summen-
de legeområde, man havde øn-
sket sig, med et stort podium, le-
geklodser af gummi og mange
hjørner til uforstyrret leg i små
grupper
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Kortlægningsmetoder

• P-mødesnak om, hvordan hver
enkelt påvirkes af støj

• Udfyldt BST’s spørgeskema på
P-møde

• Snak med børnene om, hvad støj
er for dem

• Tælle børnene hver time i 4 da-
ge; hvem og hvor mange er hvor,
og hvad foregår der?

• Fordelt 20 points på de belasten-
de situationer og tidspunktet

Hvornår støjer det?

• Værst om formiddagen og mellem
kl. 15.00-16.30, når der er en blan-
ding af planlagte aktiviteter og fri
leg

• Når telefonerne ringer
• Når børn og voksne råber

Proces ~ erkendelser

• BST’s konsulentbesøg �bevare eje r-
skabet i institutionen

• Effektivt at få lejlighed til selv at fo r-
tælle

• Brugte ikke lokalerne optimalt
• Blanding af  planlagt og fri leg i sam-

me lokale er mest belastende

Kurve

Stor stue,
små kroge
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Børnehaven Labyrinten
Sjælør Boulevard 77, 2500   Valby
Tlf.: 36 30 43 95

Leder: Lisbeth Haugaard
Sikkerhedsrepræsentant:  Lonnie Lindhardt

42 børn fordelt på

• 2 børnehavegrup-
per

• 1 basisgruppe på 6
børn med psyko-
sociale problemer

Rammer for støjarbejdet

• Fast punkt på P-møderne om støj
• Personaleseminar om støj
• Grundigt og struktureret støjanaly-

searbejde

Resultat ~ Effekt

• Projektet har skabt fokus på støj
• Fra brok og opgivenhed til idérig-

dom, engagement, initiativ og
handlekraft

Løsninger

• Gennemgået lokalerne og tænkt
”blødt”; kurve, duge, legetæpper, fo-
rede kasser, dupper under stolene,
lyddæmpende lofter og opslagstavler,
gulvtæpper, gardiner, hyggelig ind-
retning

• Formiddagskondi
• Inddrage ”Tumleren” til le-

ge/aktivitetsrum med en voksen – ny
møblering

• Fokus på børn, der har svært ved at
igangsætte og fastholde en leg

• Fastholde børn i de aktiviteter, de har
valgt

• Schy-skilte i stedet for at råbe ”ti stil-
le”

• ”Kaospilot” som ikke fordyber sig i
aktiviteter med børnene, men tager
alt det forefaldende

• Legepladsen åben hele dagen
• Små grupper, f.eks. på ture
• Renovering af legeplads – små rum,

adskille støjende og ikke-støjende
aktiviteter

• Indretning med afstemte farver, gar-
diner, billeder

• Nyt telefonsystem
• Loftplader i badeværelse og gang
• Undgå rod og overfyldte hylder
• Skillevægge og hyggehjørner
• Gummigulv
• Tale med børnene om støj
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Rammer for støjarbejdet

• Sikkerhedsgruppen arbejder og giver
opgaver til stuerne

• P-møder

• Arbejdspladsvurdering (APV)

Kortlægningsmetoder

• Sikkerhedsgruppen har gennemgået
samtlige rum

 

Hvornår støjer det?

• Når vi ankommer med bussen, når vi
skal ind, ud eller hjem

• Når der er mange børn på stuen og
fri leg

• Små rum, mange børn der overdøver
hinanden

• Under måltiderne (og når de voksne
fjoller eller taler til en ved et andet
bord)

• Høje råb tæt på

• Når børn i krise skriger (psykisk for-
stærkning)

• Alle rum er gennemgangsrum, hvilket
medfører mange afbrud og forstyrrel-
ser

• Nogle gange i bussen

• Køkkenmaskine, opvaskemaskine og
emhætte

Hems
Legekrog
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50 børn fordelt på:

• 2 stuer og en ba-
sisgruppe

Udflytterbørnehaven Kattingeværk

Boserupvej 150, 4000  Roskilde
Tlf.: 46 35 27 76

Leder: Birthe Y. Nielsen
Sikkerhedsrepræsentant: Lone Bak Hansen

Proces ~ erkendelser

• Engagementet fra kolleger er nogle
gange meget større, end man tror

• Opgaver til kolleger skal være præcist
definerede og beskrevet

Løsninger

• Akustisk regulering af rum ved op-
hængning af loftsplader

• Være ude mest muligt

• Klare aftaler om, hvad der er accepta-
belt i bussen

• I børnehaven opdeles børnene i min-
dre grupper

• Arbejde videre med gennemgangs-
rum-problemet, gangbaner, tidspunk-
ter, funktionsopdeling m.m.

• Indretning af uforstyrrede legeområ-
der, f.eks. en hems

• Afprøvning af opklappelige borde

Resultat ~ effekt

• Kattingeværk måtte undvære
nogle fællesmøder, men opnåede
at blive sat i gang og blive for-
trøstningsfulde

• Lokalerne er vanskelige, og det
kræver tid og grundig analyse at
vælge en holdbar løsning af pro-
blemet med gennemgangsrum
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Rammer for støjarbejdet
Isbjørnen arbejder med at:

• lave afsnit om støjpolitik til per-
sonalehåndbogen, så nye med-
arbejdere også orienteres om
det ”altid-kørende” støjprojekt

• støj tages op i seniorgruppen

• støj kommer med i virksom-
hedsplan, på P-møder, samar-
bejdsudvalg og husmøder

• indføre ”månedens støjvogter”

• Der var faktisk ikke så megen
støj

• Det var de voksne, der støjede
mest

• Børnenes støj tog til, når de
voksne var uopmærksomme

• Der opstod støj, når nogle børn
var færdige med aktiviteten, og
andre ikke var

 

Kortlægningsmetoder

• BST’s spørgeskema

• ”Etnografisk observation” af støjbelastede
situationer –dvs. at den, der observerede,
bevarede sin nysgerrighed ligesom en op-
dagelsesrejsende på et fremmed sted.
Nogle af observationerne var lidt          
overraskende

Hvornår støjer det?

• Mange børn på få m2,, f.eks. computer-
rummet

• Mobiltelefoner

• TV-apparat

• Radio- og TV kører samtidigt

• Musik flere steder samtidigt

• Når alle er inde

• Løb og leg på gange og ved toiletter

• Døre, der smækker

• Pludselige høje lyde, skrig, råb, gråd

• Aktiviteter i boldkælderen

• Fester, fællesarrangementer

• Om mandagen

• Når vejret er dårligt

• Morgenmad i salen (nogle dage)

• Når børnene står og venter, f.eks. når de
skal på tur eller står i kø ved cafeen

• Når børnene har konflikter, og de voksne
råber

• Møbler og kasser, der bliver skubbet

• Høj latter fra personalet

• Tømme opvaskemaskine

• Når nogle børn løber rundt, mens perso-
nalet er koncentreret om en aktivitet med
andre børn

• Hoppe på madras

Planche fra fællesmøde
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265 børn fordelt på:
• Vuggestuer
• Børnehave
• Fritidshjem
• Fritidsklub

Familieinstitutionen Isbjørnen

Bymosevej 2, 2500  Valby
Tlf.: 36 46 76 89

Leder: Annette Jørgensen
Sikkerhedsrepræsentant: Helle Gert Nielsen

Proces ~ erkendelser

• Holdninger er vokset op nedefra og er
derfor blevet  hverdagstankegang

• Den væsentligste ændring er den, der
handler om  holdninger og pædagogisk
bevidsthed – og ikke som antaget i sta r-
ten – inventar og bygningsmæssige for-
hold

• Personalets egen støj og adfærd har stor
betydning for støjniveauet

• Støj og stress er negative faktorer for
børns udvikling

• Støj medfører risiko for, at erfarne med-
arbejdere søger væk.

Løsninger
• Voksdug

• Spise i mindre grupper

• Lytte til afslapningsmusik

• Gøre børnene opmærksomme på det, når
de larmer

• Udskifte kasser med kurve

• Tykke gardiner

• Dupper under stole og på enden af billi-
ardkøerne

• Gulvtæpper

• Støjøre

• Ommøblering/flytte om på funktioner

• Akustikplader i gang og kælder

• Udskiftning af plasthjul til gummihjul

Resultat ~ effekt
• Opmærksomheden på støj er

blevet en integreret del af daglig-
dagen

• En stor del af støjen er forsvundet

• Personalet har fået større idérig-
dom mht. løsninger

• Støj er ikke længere noget, per-
sonalet er uenige om/skændes
om – der arbejdes nu mod fælles
mål

• Tidligere var restriktioner og be-
grænsninger (f.eks. ”det er ikke
tilladt, at …”, ”hold op med at …”)
– almindelige måder at undgå e l-
ler stoppe støj. Nu arbejder per-
sonalet med at forebygge støjen
og se på mulighederne.
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Hvornår støjer det?

• Hvor mange børn er samlet; på stuen,
i garderoben og på badeværelset

• Ofte mandag og fredag

• Når børnene leger med biler, leder
efter ting i legokassen eller vender
puslespil ud på bordet

• Når personalet er træt og uoplagt

• Når der er høj musik

• Når man vil fordybe sig i en bog eller
spille et spil med en gruppe børn, og
de andre leger rundt omkring.

Kortlægningsmetoder

• Spørgeskemaet: Hvad er støj hos
os?

• Gennemgang af rummene

Rammer for Støjarbejdet

• Diskussioner på P-møder

• Sikkerhedsgruppen har tænkt,
planlagt og udført opgaverne

• Diskussion og evaluering på den
årlige P-weekend

• Årsplan

• Arbejdspladsvurdering  (APV)

Planche fra fællesmøde

Rum delt med reol
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21 børn fordelt på:

• Børnehave
• Fritidshjem

Integr. inst. Frilands Allé

Frilands Allé 2
Tlf.: 36 17 99 41

Leder: Marianne Hagen Jensen
Sikkerhedsrepræsentant: Sara Zankel (ophørt)

Proces ~ erkendelser

• I gang med en pædagogisk hold-
ningsændring. Væk fra ensretning
og regelstyring af børnenes adfærd

Løsninger

• Fast bemanding på legepladsen
mellem 10-16. Medarbejderne har
på skift legepladsvagt

• Opdeling af børnene i mindre
grupper til spisning og på ture

• Børnene bliver ikke sendt samlet
ud til at vaske fingre eller i garde-
roben

• Opdeling af stuerne i mindre lege-
rum og nicher, bl.a. ved at flytte
reoler ud i rummet

• Bagbeklædning på reoler
• Ændrede funktioner i ekstrarum
• Kritisk brug af musik, dvs. ikke

som baggrundsstøj, men som en
stimulering til aktivitet.

Resultat ~ effekt

• Støjsituationen er blevet bedre,
selv når det regner. Det er dog
stadig på ”indedage”, at støjen er
værst

• De har fået værktøjer, dialoger og
handlemuligheder, så støjproble-
met ikke virker så belastende me-
re

• Støjproblemerne i badeværelset
og garderoben er løst ved at und-
gå ”bisværme”

• Fra at 2/3 af personalet oplevede
støj som et problem hver dag, er
der nu ”ingen”

• Personalet vurderer, at en stor
del af støjbelastningen er for-
svundet.
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For eksempel
• Når meningen med legen blev

adskilt fra lyden, blev det tydeligt,
hvilket legetøj der larmede, bl.a.
plastikkasseapparatet og bilen på
det riflede vægpanel

• Voksnes måde at tale til og trøste
børnene på har indflydelse på
støjniveauet

 

Løsninger

• Fælles indstilling om at begrænse bør-
nenes skrig

• Opmærksomhed omkring de voksnes
stemmeføring har indflydelse på, hvor
kraftigt børnene græder

• Gå hen til børnene i stedet for at råbe til
dem. Det viser også interesse

• Tæppeunderlag, når der leges med
klodser o.lign.

• Opdeling i smågrupper med 1 voksen
og 3-4 børn, f.eks. når børnene skal
skiftes og puttes efter frokost, klædes
på til at komme ud på legepladsen eller
på tur og efter spisning.

Hvornår støjer det?

• Når børn græder eller skriger
uventet

• Når radioen kører som bag-
grundsstøj

• Når grupper af børn råber på
gangen

• Når der leges med legetøj på
hårde flader

• Når opvaskemaskinen kører
• Ovndøren på dukkekomfuret
• Hoveddøren klaprer
• Låget til skraldespanden

Kortlægningsmetoder

• Udfylde BST’s spørgeskema

• Sidde med ryggen til og lytte til lydene

• Opdele lyde i ”mennesker/maskine”

Det gav ny viden om situationer, perso-
nalet troede, de kendte

Blespandens låg larrmer

Kasseapparat
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Anne Mariegårdens Vuggestue
Kirsebærhaven 8 C, 2500   Valby
Tlf.: 36 30 20 41

Leder: Hanne Winther (Havde kun begrænset tid til
at deltage)

Sikkerhedsrepræsentant:  Lene Ellivig

Vuggestue 0-3 år

I alt 24 børn fordelt på 2
vuggestuegrupper

Proces ~ erkendelser

• Akustikregulering er ikke nok
• Der er meget at hente i holdnin-

gerne og den pædagogiske prak-
sis

• Støjarbejdet tager tid, og det er
nødvendigt med aktiv ledelses-
deltagelse

• Støj er et evigt aktuelt emne, da
støj ændrer sig med årstiderne,
børnegruppen, de ansatte osv.

Rammer for støjarbejdet

• Støj er kommet på dagsordenen på P-
møder. Før var støj ofte til uformel debat i
dagligdagen og i pauserne. Nu er debat-
ten formelt sat på dagsordenen.

• Punktet er ændret fra  ”sikkehedsgruppen”
til arbejdsmiljø med ”støj” som under-
punkt. Det giver et mere klart signal om, at
punktet vedrører alle og ikke kun er er no-
get, sikkerhedsgruppen beskæftiger sig
med

• Selvom lederen er interesseret og enga-
geret, kan det være svært for sikkerheds-
repræsentanten at stå alene med opga-
ven, hvis lederen ikke har tid/er  der

• Sikkerhedsrepræsentanten var overrasket
over, hvor tidskrævende arbejdet er, og
hvor svært det er at involvere hele huset

• Støj har været oppe i bestyrelsen

Resultat ~ Effekt

• Erkendelse af, at støj giver stress.
Det er altså ikke blot et personligt
irritationsmoment, men et ar-
bejdsmiljøproblem, der skal gøres
noget ved

• Projektet har bidraget til fokusering
og målretning i støjarbejdet

• Der er stadig støjproblemer, men
ændringer af pædagogisk  praksis
har haft en vis effekt

• Det er i sig selv en lettelse, at
rammerne omkring støjarbejdet
medfører handling og ikke blot
snak

• Hele personalet er efterhånden
blevet mere involveret i støjarbej-
det.
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Bilag 2: Tids-og aktivitetsplan: Støj i daginstitutioner

Udarbejdet af LIV + KH + LB den 21.11.00

Hvornår Hvad
1. 13.11.00 Præsentation af udviklingsmål på ½års møde for daginstitutioner i Valby By-

del

2. 5.12.00

20.12.00

Præsentation af udviklingsmål på SIU-møde i Valby Bydel. Udkast til opga-
veaftale.

1.møde i følgegruppen:  Kommisorium, udvælgelse af institutioner, samt
fremlæggelse af udkast til aktivitetsplan.

3. 12.01.01

01.02.01

2. møde i følgegruppen: Opgaveaftale indgås

3. møde i følgegruppen: fortsættelse fra 12. januar

4. 23.02.01 Orienteringsmøde i BST med repræsentanter fra alle institutioner.
• Præsentation af projektet
• Hver institution beskriver sig selv efter nogle stikord.
• Hjemmeopgave: Spørgeskema: Hvad er støj hos os?
• Hvordan kommer vi godt i gang

5. 20.03.01 Fællesmøde i BST. Viden og kortlægningsværktøjer præsenteres

6. April - maj 1. konsultationsrunde. BST besøger alle institutioner og er med i processen.

7. 17.05.01 Fællesmøde i BST. Institutionerne fremlægger løsningsforslag. BST vurderer
forslagene mht. gruppering, dvs. hvilke er forudsætninger for andre mv.
Institutionerne inspireres til at lave handlingsplan.

8. maj-
september

2. konsultationsrunde. BST besøger alle institutioner og er med i processen.

9. 18.09.01 Fællesmøde i BST.
• Status, opfølgning og forankring
• Hjemmeopgave: Spørgeskema: Hvad er støj hos os?

10. oktober -
november

Formidling i forhold til Valby Bydel: fx  ½ års møde d. 15. november e.l

11. 12.12.01 Formidling på det afsluttende sikkerhedsudvalgsmøde i Valby Bydel

12 november Skitse til rapport udarbejdes

13. okt-dec 3. konsultationsrunde. BST besøger alle institutioner. Støtte forankring og
afslutning

13. april 2002 Det eksterne rapport færdigt. Formidling.

14. september
2002

Spørgeskema: Hvad er støj hos os? Udsendes til de 10 institutioner. Spørge-
skemaerne analyseres og formidles
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Bilag 3: Spørgeskema: Hvad er støj hos os?

Institutionens Navn: ____________________________________________________

Udfyldt af: ______________________ Dato: ______________

Følgende spørgsmål drøftes på et personalemøde enten i hver gruppe eller for hele instittutionen.
Sikkerhedsgruppens opgave er at få flest mulige udsagn frem, og sammenskrive dem til et samlet
nuanceret billede.

Spørgeskemaet er tænkt som en tilstandsrapport, der udfyldes 3 gange; 1. gang i marts 2001, 2. gang i
september 2001, 3. gang i september 2002 - dermed følger det udviklingen i institutionens arbejde med
støj. Spørgeskemaet udfyldes af sikkerhedsgruppen og indsendes til BST.

Formålet er at indhente viden om den enkelte medarbejders oplevelse af støj, samt om institutionens
håndtering af eventuelle problemer.

Sæt kun 1 kryds, hvis der ikke står andet.

Spørgsmål:

1. I hvilke situationer og hvornår oplever vi støj som en belastning i det daglige arbejde?
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2. Hvor mange i personalet oplever støj som et problem hver dag?

Ingen q

1/3 q

2/3 q

Alle q

3. Er der enighed om, at støj er et arbejdsmiljøproblem hos jer?

Ja, alle er enige q

Nej, vi er delt i to-tre grupper q

Nej, vi har meget forskellige opfattelser q

4. Tales der om støjproblemer?

Hver dag q

Ofte q

Sjældent q

Aldrig q

5. Hvornår tales der om støjproblemerne?

På personalemøder q

Når lyden er mest generende q

I pauser q

Når sikkerhedsgruppen tager emnet op q

Andre tidspunkter - Beskriv q
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6. Når I drøfter støjproblemer er diskussionen præget af?

Sæt evt. flere krydser

Idérigdom q
Engagement q
Initiativ q
Handlekraft q
Ligegyldighed q
Brok q
Opgivenhed q
Skænderi q

7. Er støj medtaget i jeres skriftlige planlægningsværktøjer?

Nej q

Ja q

Hvor?

8. Har I ændret på den daglige praksis af hensyn til støjniveauet?

Nej q

Ja q

Hvordan?
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9. Har I ændret på inventaret af hensyn til støjniveauet?

Nej q

Ja q

Hvordan?

10. Har I ændret på indretningen i lokalerne af hensyn til støjniveauet?

Nej q

Ja q

Hvordan?

11. Har I ændret på bygningen/bygningsmaterialerne af hensyn til støjniveauet?

Nej q

Ja q

Hvordan?

12. Oplever I, at tiltagene har reduceret støjbelastningen?

Problemerne er løst q
Belastningen er minimal q
En stor del er forsvundet q
Kun lidt q
Overhovedet ikke q
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13. Hvilke tiltag har haft stor effekt?

Sæt evt. flere krydser

Ændringer i:

Inventar q
Indretning q
Bygningen q
Daglig praksis q
Andet?

14. Hvilke tiltag har haft lille effekt?

Sæt evt. flere krydser

Ændringer i:

Inventar q
Indretning q
Bygningen q
Daglig praksis q
Andet?

15. Hvilken rolle har sikkerhedsgruppen haft?

Sæt evt. flere krydser

Idémagere q
Udførere af tiltag q
Initiativtagere q
Overordnet tovholderfunktion q
Aktivitetsdæmpere q
Er blevet orienteret q
Andet?
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Bilag 4: Støjbegreber

Lydtryk er den energi som trykker på modtagerens øre. Trykket eller energien måles i bel eller rettere
decibel (dB), fordi den er ganget med 10 (deci).  For at gøre støj måleligt, er decibelskalaen derfor op-
bygget  logaritmisk. Det betyder, at en fordobling af lyden giver et spring på 3 på skalaen. (80 + 80 dB =
83 dB). Målerammen er 1 - 140 dB.
Decibel handler altså om, hvor kraftig eller svag en tone er.
Frekvens  er et udtryk for hvor lys eller mørk, høj eller lav en tone er. Frekvens måles i hertz (Hz). Men-
nesket kan opfatte lyd inden for et spillerum mellem ca. 20 (dyb tone) og 18.000 Hz (høj tone). Afstand:
Afstanden mellem kilden og modtageren spiller en rolle for, hvor kraftigt lyden opfattes. Jo større afstand
jo svagere er lyden, når den når modtageren. Hvor svag, den er, afhænger både af, hvor kraftig den som
udgangspunkt var, og hvor stor afstanden er. Herudover har de akustiske forhold en betydning.
Akustik er betegnelsen for et rums egnethed til at forme og forplante lyd.
Absorbtion er den lydenergi, der opsuges i f.eks. væggen og loftet eller de bløde materialer, der er i lo-
kalet.
Refleksion er den energi, der kastes tilbage i rummet fra hårde overflader.
Maskering er lyde, der lægger sig ind over hinanden; f.eks. høje lyse stemmer (børn) og dybere stemmer
(voksne). Dette er specielt relevant for daginstitutioner.
Støjbelastning er udtryk for det gennemsnitlige lydtryk over 8 timer. Ved et lydtryk/støjbelastning på 85
dB skal man ifølge arbejdsmiljøloven bruge høreværn. Ved 80 dB skal arbejdspladsen stille høreværn til
rådighed.
Støjspidser er støj, som rager op over det almindelige, jævne støjniveau, f.eks. pludselige skrig. Belast-
ningen af støjspidser vurderes  ved at måle, hvor mange gange støjen kommer over 115 dB pr. minut. Ved
1-2 gange pr. minut - over 115 dB - skal der tillægges 5 dB. Støjspidser er altså en forværrende faktor.
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Bilag 5: Støjsangen

OM LIDT BLI'R HER STILLE

Om lidt bli'r her stille,
når projektet er forbi.

Fik du gjort det du ville ?
Skabt den ro, som vi kan li’ ?

Et år har det varet,
og vi har lært en del.

Tror du vi har fundet svaret ?
Eller skal der mere til ?

Om lidt, om lidt er larmen borte
Kommer måske igen ?

Har du tvivl eller spørgsmål,
ka’ du ringe til BST

Eller koble dig på nettet,
og så få en god ide.

Selvom vi er alene,
er vi alle i samme båd.

Vi kan sammen gør’ en forskel,
gi’ hinanden gode råd.

Om lidt, om lidt er larmen borte.
Kommer måske igen ?

Vi bli’r snart alene
Og projektet sin ende når

Går ej i stå ? nej mange fine
og go’ ideer endnu vi får.

Om lidt om lidt er vi borte
Vi ses måske igen ?

Mange "støjsvage" hilsner
og håb om et fortsat samarbejde

Lone og Kate - Akaciehuset




