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HLFs kampanje «God lyd i 
barnehagen» satte i fjor fokus 
på lydnivået i 6000 barne-
hager landet rundt. Med 
informasjon og forslag til 
virkemidler og aktiviteter er 
arbeidet for et bedre lydmiljø 
et langt skritt videre.
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– Dette viser med all tydelighet at denne 
kampanjen har vært nødvendig. Og 
arbeidet for et bedre lydmiljø i 
barnehagene vil og må fortsette, sier 

markedskonsulent Nina Unn Øieren som 
har vært prosjektleder for kampanjen.

Med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen 
og stor innsats fra HLFs frivillige var 
målet å dempe støyen og ta vare på 
hørselen – både hos barna og de 
ansatte. En undersøkelse foretatt at 
Private Barnehagers Landsforbund i 
2011 viste at det i samtlige barnehager 
ble det målt gjennomsnittsverdier som 
var høyere enn Arbeidstilsynets anbefalte 
maksimumsnivå for barnehager på 60 
desibel. 

Kampanjen har gitt synlighet i både TV2 
og i lokale medier, og således bidratt til å 
sette fokus på problemet. Det er holdt 
flere kurs for å skolere tillitsvalgte, og 
HLFs tillitsvalgte har besøkt en rekke 
barnehager og informert om farene ved 
høy lyd. Flere barnehager har fått, kjøpt 
eller fått låne lydmålere.

En spørreundersøkelse på nett i forkant 

av kampanjen viste at 90 prosent av de 
som svarte mente at støy av og til eller 
ofte var et problem. Mer enn 80 prosent 
mente at støy gjør barna slitne. Nærmere 
halvparten av de ansatte og tyve prosent 
av barna hadde nedsatt hørsel eller 
tinnitus. 

– Kampanjen er formelt avsluttet, men vi 
fortsetter arbeidet hovedsakelig gjennom 
vår nettside www.godlydibarnehagen.no. 
Vi vil fortsette å inspirere våre lokallag til 
å besøke barnehager. HLF Sandnes og 
Sola er allerede i gang med et mulig 
samarbeidsprosjekt med utdanningen for 
barnehagelærere ved Universitetet i 
Stavanger, og flere studenter der 
vurderer  å bruke temaet i sine 
bacheloroppgaver. Det er veldig positivt, 
sier Nina Unn Øieren.

God lyd. HLFs markedskonsulent Nina Unn Øieren har besøkt en rekke barnehager for å fremme prosjektet  
God lyd i barnehagen, her fra Ullern barnehage på Skarnes.

En NØDVENDIG kampanje


