2018/EE1-235855 Inne/utestemmer i barnehagane.
PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

01.09.2018

Forventet sluttdato

20.06.2019

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Rune Revheim

Stilling
PROSJEKTINFORMASJON
Skal prosjektet foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

Hlf Osterøy

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

999260950

Kommuner for prosjekt

Osterøy

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Hlf Osterøy tenkjer mykje på førebyggjande arbeid. Å synlegjera samanhengen
mellom høge lydnivå og høyreskadar, er vigtigt heilt frå småbornsalderen.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Syna lydnivå ute og inne i barnehagane,/barneskulane og læra dei tilsette
samanhengen mellom høgt lydnivå og seinare høyreskadar.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Barnehagane på Osterøy/ barneskulane på Osterøy, 1 -3. trinnet.

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

700

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Me ynskjer å tilby måling/kontroll av lydnivå i alle barnehagane på Osterøy. Gje
fagleg vuredering av det, og drøfta kva tiltak ein kan gjera for å betra lydmiljøet.
Målet er å vitja dei 3 lågaste klassetrinna på barneskulane, og. Men då må me
lengja prosjekttida.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Medlemar i Hlf Osterøy vil kontakta alle barnehagane og tilby lydmåling, vurdera
resultata, og rettleia om tiltak.
For å greia det treng me hjelp av medlemane våre.
Når dette er gjennomførd, er målsetjinga å gjera det same på dei 3 lågaste
klassetrinna i barneskulane på øya.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Motivera til meire "innestemmebruk" hjå borna, og betre arbeidsmiljø for dei tilsette.
Dermed kan ein og førebyggja skadar av for høgt lydnivå både hjå born og
vaksne.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter

Utgifter

10 000
5 000

Delsum

15 000

Materiell/utstyr

10 000

Reise/opphold

2 000

Innkjøpte tjenester

3 000

Andre utgifter
Delsum
Balanse

0
15 000
0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

Materiell er innkjøp av lydmålar kr 10.000. Reise er utlegga til dei som utfører
målingane. Innkjøpte tenester er leiga av fagfolk til å vurdera målingsresultata.
Andre inntekter er eigenbetaling frå Hlf Osterøy, ev stønad frå lokalt næringsliv.

Hvis det søkes om utstyr i
prosjektet, beskriv her hvordan
utstyret skal brukes fremover og
hvem som skal ta ansvar for det

Lydmålaren skal utlånast til barnehagane, ev barneskular som er interresert.
Opplært brukar må vera med. Hlf Osterøy har ansvar for utstyret.

