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Målsetting for prosjektet
Prosjektets hovedmålsetting:
Å utarbeide en uttømmende referanseliste med utgangspunkt i oversikten:
GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler
Effektmål:
Å tilby et verktøy som kan brukes i arbeidet for å skape et godt lydmiljø i barnehage og skole.
Målgruppe for prosjektet
Alle som arbeider for å skape et godt lydmiljø i barnehage og skole:
• Planleggere, byggherrer og arkitekter
• Pedagogisk personale
• Foreldre og pårørende
Antall personer i
målgruppen
prosjektet planlegger
å nå

1000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet
Som forarbeid vil Høgskolen i Sør-Trøndelag samarbeide med de andre prosjektdeltakerne om å framskaffe et så godt
datagrunnlag som mulig for forberedelse og gjennomføring av arbeidsseminaret, der vi sammenstiller resultatene og ferdigstiller
sluttproduktet.
Neste fase: Et intensivt arbeidsseminar (workshop) med aktiv deltakelse fra alle, vekslende mellom plenum og gruppearbeid.
Effektivitet og resultatet sikres gjennom at deltakerne kjenner hverandre godt og er trygge på hverandres kompetanse.
I Norge vil vi samarbeide med ressurspersoner på området og i Sverige vil vi fortsette samarbeidet fra foregående prosjekt med
Spesialpedagogiska Skolmyndigheten i Örebro.
Det er gjort avtale med følgende, som hver på sine områder er anerkjente og profilerte fagpersoner, har gitt sine tilslutninger og
anbefalinger (se vedlegg) og er svært interesserte i å bidra i prosjektet:
• 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)
Fremdriftsplan for prosjektet
1. kvartal 2015: Datainnsamling og seminarforberedelser
2. kvartal 2015: Arbeidsseminar og videre bearbeiding
3. kvartal 2015: Ferdigstilling av resultat klargjøring for presentasjon
4. kvartal 2015: Konferansebidrag og spredning i relevante media
UTDANNING, Første steg (Tidsskrift for førskolelærere)
UTDANNING (Tidsskrift for lærere)
Din Hørsel (HLF)
Sluttrapport
Bakgrunn for prosjektet
Et godt lydmiljø er avgjørende for en vellykket rehabilitering på hørselsområdet og en forutsetning for at barnehager og skoler kan
fungere som god læringsarena og god arbeidsplass. HiST har i samarbeid med eksperter i Norge og Sverige utarbeidet en
anbefaling for et fysisk godt miljø for hørsel og tale i skolen, som kan brukes både av spesialpedagogiske konsulenter og
barnehagens/skolens eget personell. Vi har sett at det er en stor mangel ved oversikten: at det ikke finnes en forbindelse (link) fra
den enkelte faktor og til en (eller flere) ressurser der en kan finne mer detaljert hjelp.
Prosjektets betydning
Prosjektet vil først og fremst bidra til at målgruppen vil få et samlet sett med kategoriserte og lett tilgjengelige anbefalinger med
ressursreferanser (eks. elektroniske linker) som direkte kan brukes som et praktisk verktøy i arbeidet med et godt lydmiljø i
barnehage og skole.

VEDLEGG
Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse

1 vedlegg
Godt_Lydmiljø_Prosjektbeskrivelse.pdf

Budsjett

0 vedlegg
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Egenerklæring fra
samarbeidspartner(e)

1 vedlegg
Samarbeidspartnere_Godt_lydmiljø .pdf

Andre vedlegg

2 vedlegg
2014 Slik lager du godt lydmiljø Din hørsel nr 2
GODT LYDMILJØ - faktorliste

Side 4 av 4

Godt lydmiljø i barnehage og skole
Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt
Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag

1. Bakgrunn
1.1 Innledning
Et godt lydmiljø er en grunnleggende forutsetning for en vellykket rehabilitering på
hørselsområdet og en av forutsetningene for at barnehager og skoler skal fungere som god
læringsarena og god arbeidsplass. Lyd og akustikk er etter vår oppfatning et
underkommunisert fagområde i universell utformingssammenheng. Lydmiljø har imidlertid i
de senere år fått større oppmerksomhet, spesielt i forhold til utfordringene i barnehager
generelt, og i åpne skolelandskap spesielt. Det rapporteres nesten daglig om støy og bråk i
barnehager og skoler og det er stort fokus på belastningen dette fører til både for barn og
ansatte.
Med dette som utgangspunkt har Høgskolen i Sør-Trøndelag i samarbeid med ledende
eksperter i Norge og Sverige utarbeidet en anbefaling for et fysisk godt miljø for hørsel og
tale i skolen, som kan brukes både av spesialpedagogiske konsulenter og barnehagens/skolens
eget personell, med Utdanningsdirektoratet som prosjekteier. Anbefalingen er utformet som et
verktøy med en uttømmende opplisting av relevante faktorer som kan ha betydning for et godt
lydmiljø. Faktorene er ordnet på en systematisk måte i tre anvendelseskategorier: Bygning,
Rom og til sist samlekategorien God praksis, som bl.a. inneholder: bruk av rom,
kommunikasjonsstrategier og bevisstgjøring (se vedlegg).
1.2 Gode eksempler
Kreative løsninger gir skolene større muligheter til å variere undervisningen, samtidig som de
har får redusert støy. Bildet viser et
avlangt klasserom som har blitt delt
med dekovegg. Teppefliser ligger på
gulvet for å dempe støy og for å
forbedre taleforståelighet. Rommet har
blitt akustisk behandlet med
skråabsorbenter. I dette klasserommet
brukes også lærer- / elevmikrofoner
med høyttalere. Denne skolen innredet
også amfi til elevene, i den andre delen
av rommet sitter elevene på pulter når
de skal arbeide selvstendig etter
gjennomgåelsen av teorien.
1.3 Aktuelt
Etter at arbeidet er ferdigstilt og materialet er gjort tilgjengelig gjennom nettside,
www.godlydiskolen.no, artikler i fagpressen (Utdanning) og konferanseinnlegg har vi sett at
det er en mangel ved oversikten, nemlig at det ikke finnes en forbindelse (link) fra den enkelte
faktor og til en (eller flere) ressurser der en kan finne mer detaljert hjelp gjennom
•
•
•

Ressurs-, kunnskaps- og kompetansekilder
Lover, forskrifter, veiledninger og standarder
Leverandører – brosjyrestoff

For eksempel under hovedkategorien Rom finner vi Flyttbart og videre punktopplistet:
● Møbelknotter/dempelister ● Myke overflater (f.eks. filt under voksduk). Den som bruker

verktøyet vil imidlertid kunne savne en videre rettledning hvor han/hun kan finne mer
uttømmende informasjon om de ulike faktorene. Prosjektideen er derfor følgende: På samme
måte som vi kartla og systematiserte de ulike faktorene som var bestemmende for et godt
lydmiljø, skal vi kartlegge og linke de ulike faktorene til eksisterende ressurser slik at
verktøyet kan tas direkte i bruk i skoler og barnehager.

2. Målsetting
Prosjektets hovedmålsetting:
Å utarbeide en uttømmende referanseliste med utgangspunkt i oversikten:
GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler
Effektmål:
Å tilby et verktøy som kan brukes i arbeidet for å skape et godt lydmiljø i barnehage og skole.

3. Målgruppe
Alle som arbeider for å skape et godt lydmiljø i barnehage og skole:
•
•
•
•
•
•

Planleggere, byggherrer og arkitekter
Kursholdere for god lyd i barnehage og skole
Bedrifter som vil etablere God lyd i barnehage og skole som et produkt
Interesseforeninger
Pedagogisk personale
Foreldre og pårørende

4. Organisering og gjennomføring
I forarbeidet til- og gjennomføringen av konsensuskonferansen, som utgjorde hoveddelen av
arbeidet med oversikten GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager
og skoler, benyttet vi en arbeidsform som vi fant både effektiv og stimulerende.
Et intensivt arbeidsseminar (workshop) med aktiv deltakelse fra alle, vekslende mellom
plenum og gruppearbeid. Effektivitet og resultatet sikres gjennom at deltakerne kjenner
hverandre godt og er trygge på hverandres kompetanse.
I forkant vil Høgskolen i Sør-Trøndelag samarbeide med de andre prosjektdeltakerne om å
framskaffe et så godt datagrunnlag som mulig for forberedelse og gjennomføring av
arbeidsseminaret, der vi sammenstiller resultatene og ferdigstiller sluttproduktet.
Prosjektleder vil være Arne Vik (Høgskolen i Sør-Trøndelag), som også var prosjektleder for
det forrige prosjektet. I Norge vil vi samarbeide med ressurspersoner på området og i Sverige
vil vi fortsette samarbeidet fra foregående prosjekt med Spesialpedagogiska Skolmyndigheten
i Örebro.
Det er gjort avtale med følgende, som hver på sine områder er anerkjente og profilerte
fagpersoner, har gitt sine tilslutninger og anbefalinger (se vedlegg) og er svært interesserte i å
bidra i prosjektet:
•

Trondheim kommune – Universell Utforming (Rådgiver Solveig Dale)

•

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)

1.
2.
3.
4.

•

NAV hjelpemiddelsentral Vestfold (Sigrid Myhre)

•

Spesialpedagogiska Skolmyndigheten i Örebro (Håkan Bergkvist)

kvartal 2015: Datainnsamling og seminarforberedelser
kvartal 2015: Arbeidsseminar og videre bearbeiding
kvartal 2015: Ferdigstilling av resultat klargjøring for presentasjon
kvartal 2015: Konferansebidrag og spredning i relevante media:
● UTDANNING, Første steg (Utdanningsforbundets tidsskrift for førskolelærere)
● UTDANNING (Utdanningsforbundets tidsskrift for lærere)
● Din Hørsel (Hørselshemmedes Landsforbund)
● Sluttrapport

5. Prosjektets betydning
Prosjektet vil først og fremst bidra til at målgruppen vil få et samlet sett med kategoriserte og
lett tilgjengelige anbefalinger med ressursreferanser (eks. elektroniske linker) som direkte
kan brukes som et praktisk verktøy i arbeidet med et godt lydmiljø i barnehage og skole. Vår
intensjon er at også de som ikke omfattes av bygningslovgivningen vil kunne nyte godt av et
slikt sett anbefalinger.

6. Forutsetninger for å lykkes – risikovurdering
Forutsetningen for å lykkes ligger først og fremst i den interesse og det engasjementet vi er
blitt møtt med av samarbeidspartnerne. Risikoen for ikke å komme i mål vil bestå i at vi ikke
greier å samle inn et ressursmateriale som er uttømmende nok. Det er også en viss risiko
knyttet til om vi greier å koordinere og drive forarbeidet på en slik måte at vi har gjort et godt
nok forarbeid til arbeidsseminaret, men her hviler vi på erfaringer fra tidligere prosjekt.

7. Budsjett
Budsjett 'Godt miljø'
Lønnskostnader
Prosjektleder 5% stilling ltr. 70
Prosjektmedarbeidere tilsammen 50% stilling ltr. 52
Andre-/driftskonstnader
Utarbeidelse av dokumentasjon og rådgivningsmateriell
Artikkelskriving (frilansjournalist)
Arbeidsseminar (reise og opphold for ca. 10 deltakere)
Indirekte kostnader
Totale prosjektkostnader
Egenandel - 10% av prosjektkostnader
Søknadssum ExtraStiftelsen

39 354
284 569
10 000
10 000
100 000
66 589
510 512
51 051
459 461

8. Formidling
Som angitt i pkt. 6.

Vedlegg:
•
•
•

Tilsagn fra prosjektdeltakerne
Oversikten: GODT LYDMILJØ! Hvordan skape universelt utformede barnehager og
skoler
Slik lager du godt lydmiljø - Din hørsel nr 2/2014

Godt lydmiljø i barnehage og skole
Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt
Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag

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:
•

Trondheim kommune – Universell Utforming (Rådgiver Solveig Dale)

•

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

2014-05-21

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

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Huvudkontoret Örebroenheten
Box 6074, 700 06 Örebro Besöksadress: Drottninggatan 25 Fakturaadress: FE 249, 838 80 Hackås
Telefon: 010-473 50 00 Texttelefon: 010-473 68 00 Fax: 010-473 60 19
E-post: spsm@spsm.se Internet: www.spsm.se Org.nr: 202100-5745

Arne Vik

Deres ref:

Vår ref:

Vår dato:

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.

Vennlig hilsen
Med vennlig hilsen
Sigrid Myhre
Rådgiver // Fagenhet hørsel
Hjelpemiddelsentral // NAV
: Borgeskogen 39 // 3160 Stokke
: 33 51 32 00 // 93 84 78 44
: sigrid.myhre@nav.no

NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VESTFOLD //
Postadresse: Postboks 2241 // 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Borgeskogen 39 // 3160 STOKKE
Tel: 33 51 32 00 // Faks: 33 51 32 01
www.nav.no // nav.hjelpemiddelsentral.vestfold@nav.no

GODT LYDMILJØ!
Hvordan skape universelt utformede barnehager og skoler
Lydmiljøet har blitt påvirket av nye undervisningsmetoder og kulturforandringer i
barnehage, skole og skolefritidsordning de siste tiårene. Noe som derimot ikke har blitt
endret er at talen fortsatt er den viktigste informasjonsbæreren i læringsprosessen. Det
er derfor viktig å skape et lydmiljø som støtter talen og minimerer forstyrrende lyd.
Dårlig lydmiljø gjør at vi sløser bort våre mentale ressurser på å anstrenge oss for å
oppfatte og lytte på den som snakker, i stedet for å forstå og ta til oss budskapet.
Forskning viser at skoleelever husker ca. 20 prosent mindre i miljøer der lydmiljøet
forstyrrer innlæringen. Et godt lydmiljø er nødvendig for en effektiv læring, og for at
barn/elever og personale skal kunne trives og arbeide konsentrert over lengre tid.

LOVGRUNNLAG
I Norge har vi flere lover som understøtter at lydmiljøet i barnehage, skole og
skolefritidsordning skal være godt. Tre viktige lover her er Plan og Bygningsloven,
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og opplæringslova.
Norsk standard for lydforhold i bygninger (NS8175) kan brukes til å dokumentere at
lydkravene i teknisk forskrift til plan og bygningsloven er oppfylt.
Da diskriminerings- og tilgjengelighetsloven kom i 2008 ble NS8175 revidert parallelt med
veiledningen til teknisk forskrift. Grenseverdier som tidligere gjaldt for personer med nedsatt
syn og hørsel ble endret for skoler og barnehager for å imøtekomme krav om tilgjengelighet
for alle. I 2012 ble NS8175 revidert med hensyn til Universell Utforming.
Opplæringslova sier at «alle elevar i grunnskoler og vidaregåande skoler har rett til eit godt
fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» Det fysiske skolemiljøet
omfatter blant annet akustikk/godt lydmiljø.
•

BYGNING
o Planløsning
 Unngå åpne landskap
 Rom må gi plass til individuell og felles aktivitet
 Spesialrom med støyende aktivitet bør ikke ligge vegg i vegg med stille
rom
 Unngå gjennomgangstrafikk i undervisningsrom
 Utforme korridorer som ikke oppfordrer til løping
o Romakustikk
 Grenseverdier for etterklang og taleoverføring (STI)
 Grenseverdier for bakgrunnsstøy fra faste installasjoner
 Reflekterende himling fremme i klasserommet
Ved nybygg/større renoveringsprosjekter:
Følg kravene i gjeldende teknisk forskrift og grenseverdiene i Norsk Standard.
Før overtakelse; sørg for å få dokumentasjon på at kravene er oppfylt.
o Dører/vinduer
 Unngå visuell støy – medfører økt elevaktivitet og dermed mer støy
(f.eks. flere dører, store/lave vindu ut i skolegård eller lignende)
 Ikke vindu mot ganger/tilstøtende rom
o Trinnlydsdempende gulvoverflate
 Akustikkbelegg
 Teppefliser
o Lys (som kan varieres)
 Blending

 Mulighet for demping ifht. Prosjektorvisning ol.
 Ulike soner i rommet
Om prosjektet er nybygg eller rehabilitering vil avgjøre prioriteringsrekkefølgen på de
overstående punkter.
•

ROM
o Fast






Lydoverføringsutstyr
Fjerne/bytt ut til støysvakt utstyr (data, prosjektorer, skrivere etc.)
Harmoniske farger og rolige mønster på innredningsdetaljer
Ikke mal over akustiske absorbenter (spesialbeis finnes)
Fleksible, takhøye skillevegger (lydisolerte) evt. med vindu
m/avskjerming
o Flyttbart
 Ved innkjøp av møbler: Tenk på støygenerering, pedagogisk
tilrettelegging og ergonomi
 Hyller med permer/bøker som står «glissent» - diffusjon/absorbent
 Møbelknotter/dempelister
 Myke overflater (f.eks. filt under voksduk)
 Del av større rom med støydempende halvvegger/tekstiler
 Gummimatte på lekerom
 Myke møbler/tekstiler
 Hoppe-/lekerom dempes ekstra (myke puter/madrasser etc.)
 Møbler kan benyttes til oppdeling av rom
o Læremidler
 Velg stille leker ved innkjøp
 Kle lekekasser ol. med filt /tallerkenunderlag
 Bruk gjennomsiktige lekekasser for å slippe å lete
 Ha mindre og flere lekekasser
 Struktur og orden (f.eks.samme farge på permer ol.)

•

GOD PRAKSIS
o Bruk av rom
 Hovedklasserom
 Fleksibel gruppe-/klassestørrelse
 Utnytt/etablere smårom/stasjoner for å få mindre grupper/skeivdeling
 Ikke ha stille rom vegg i vegg med aktivitetsrom
o Lydmiljø/Støy
 Lufte i pauser og ikke i timene (støy utenfra)
 Sende barn til pause i grupper
 Lesing etter matpause – beholde roen
o Kommunikasjonsstrategier
 Snakk direkte mot barna/elevene og ikke mot tavle
 Plassering av barna/elevene
 Lærers plassering i rommet
 Gå bort til barna for å gi beskjeder – ikke rop!
 Visuell og skriftlig støtte
o Bevisstgjøring
 Sett av tid på dag (eller et rom) til stillhet
 Ha jevnlige møter med støydemping som tema
 Lydnivåmåler
 Hørselvern v/behov (f.eks. sløyd/musikk/maskiner)

