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Samarbeidspartnere
Det er gjort avtale med følgende, som hver på sine områder er anerkjente og profilerte
fagpersoner, har gitt sine tilslutninger og anbefalinger (se sidene nedenfor) og er svært
interesserte i å bidra i prosjektet:
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Statped Sørøst (Audiopedagog Bjørn Jonassen)

•

Statped Midt-Norge (Avdelingsleder Bjørn Bakken)

•

Statped Midt-Norge (Audiopedagog Gunn Elisabeth Stensønes)

•

NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal (Monica Myklebust)

•

NAV hjelpemiddelsentral Vestfold (Sigrid Myhre)

•

Spesialpedagogiska Skolmyndigheten i Örebro (Håkan Bergkvist)

Heimdal, 20.05.2014

Vedr prosjektet Godt lydmiljø

Med dette bekreftes at Statped midt ser positivt på å bidra inn i dette prosjektet.
Godt lydmiljø i barnehager og skoler er et helt grunnleggende tiltak med tanke på god tilrettelegging for
barn og unge med nedsatt hørsel. Erfaringen er at dette ikke er gitt tilstrekkelig og nødvendig prioritet
frem til nå.
I den rådgivning Statped gir til kommuner og fylkeskommuner ser vi at det er et gjennomgående
problem at tilrettelegging for og prioritering av støydempende tiltak i barnehager og skoler som oftest
ikke er ivaretatt og at kravene til universell utforming ikke er hensynstatt i tilstrekkelig grad.
Statped midt vil på denne bakgrunn støtte prosjektsøknaden «Godt lydmiljø - Hvordan skape universelt
utformede barnehager og skoler».

Med vennlig hilsen

Bjørn Bakken
Avdelingsleder
Fagavdeling hørsel
Statped midt

Kristiansund, 23. mai 2014

Vedrørende «GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager
og skoler»

Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker å delta videre i prosjektet, og takker for muligheten!
I min jobb som audiopedagog ser jeg stadig behovet for mer informasjon om betydningen av god lyd i skoler og
barnehager. Jeg opplever at det er forholdsvis lite bevissthet rundt temaet. Samtidig får jeg mange tilbakemeldinger der rom blir utbedret som følge av tilretteleggingsforslag i forbindelse med elever med hørselsvansker,
hvor lærere og medelever opplever å få en stor forbedring i hverdagen.
I min nylig avsluttede mastergradsoppgave «Bruk av lydutjevningsanlegg i skolen» beskriver 94 % av respondentene at de opplever det som litt eller veldig positivt for sin egen del å bruke anlegget de har (lydutjevningsanlegg, høyttalere og mikrofoner). Jeg finner også at over halvparten av respondentene ikke vet om det er gjort
målinger av etterklangstiden i rommet de underviser i.
I veiledning av de som jobber i skoler og barnehager er det viktig å ha lettfattelig informasjonsmateriell som
gjør kunnskap om godt lydmiljø lett tilgjengelig. Det er viktig å ha konkrete tips og metoder som kan bedre lydforholdene. Jeg anser derfor dette prosjektet som et viktig bidrag for å spre denne kunnskapen og bidra til at
både de som har hørselsvansker og alle andre får så gode lydforhold som mulig i skoler og barnehager.

Med vennlig hilsen
Gunn Elisabeth Stensønes
Seniorrådgiver / audiopedagog
Statped midt
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Bekräftelse på förfrågan om fortsatt samarbete kring:

GODT LYDMILJØ!
Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler
Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett
funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. En viktig
del i det arbetet är att utveckla förskolan och skolan och vuxenutbildningarnas
ljudmiljöer. Ljudmiljön spelar stor roll för möjlighet till delaktighet och lärande
och är en faktor som medför konsekvenser för behovet av stödinsatser, elevers
måluppfyllelse och skolors resultat.
En bra ljudmiljö gör det lättare att tala och att höra vad som sägs och skapar
arbetsro vilket innebär att det blir lättare att behålla koncentrationen på
arbetsuppgiften. Miljöns kognitiva belastning minskar i en bra ljudmiljö och färre
elever behöver extra stödinsatser. Det leder till att skola och andra aktörer får mer
resurser över till de som behöver mer stöd och de som behöver större utmaningar.
En god ljudmiljö är en framgångsfaktor för kommunikation, samarbete och
lärande för alla i förskola, fritidshem, skola och andra utbildningsverksamheter.
Men särskilt beroende av en god ljudmiljö är exempelvis personer med läs- och
skrivsvårigheter, personer med auditiva perceptionssvårigheter och inte minst
personer med annat modersmål än det som pratas i undervisningen.
Det finns mycket kunskap om hur goda ljudmiljöer kan åstadkommas men har av
olika orsaker inte implementerats generellt i förskolor och skolor i landets
kommuner.
Vi ser behov av att hitta former för att samla och strukturera kunskap inom området
ljudmiljö och göra dem lättillgängliga för olika berörda aktörer med anknytning till
förskola, skola och vuxenutbildning. En viktig del i det arbetet är GODT LYDMILJØ!
Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler och SPSM vill därför följa och
stödja det arbetet.
Projektet ligger väl i linje med SPSM:s pågående projekt Kunskapsportal för ljudmiljö i
förskola och skola (All 2013/1272) där syftet är att samla och strukturera kunskap som
stödjer myndigheters arbete med tillgänglighetsfrågor som är relaterade till ljudmiljö.

Håkan Bergkvist
Samordnare auditiv miljö
Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Bekreftelse på forespørsel om fortsatt samarbeidet omkring:
GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler
Jeg bekrefter med dette at jeg fortsatt ønsker å delta i samarbeidet omkring «Godt lydmiljø».
Jeg jobber mye med tilrettelegging for hørselshemmede barn/elever i barnehager og skoler, og
ser da hvor viktig det er med et godt lydmiljø for at hørselshemmede barn/elever skal høre,
lære, lykkes og trives.
Kunnskapsnivået omkring hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler i forhold
til godt lydnivå er dessverre svært lavt blant de som jobber rundt de hørselshemmede
barna/elevene, så det er viktig å få spredt kunnskap om dette temaet på en enkel og lett
tilgjengelig måte.
Jeg tror at vi vil kunne oppnå dette ved et videre arbeide.
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