God ljudmiljö
Ekorrens förskola: Johanna Magnusson Puff, Madelene Fredriksson Paff, Martina
Landh Piff.

Mål
Våra mål är att minska ljudvolymen och stressen främst i tambursituationerna.
Piff 13 barn + 4 vuxna (3,25% tjänst).
Paff 18 barn + 5vuxna (3.5% tjänst).
Puff 19 barn + 4 vuxna (3,37%tjänst).
Kartläggningen har hittats genom enkäten ”Bullrets när, var, hur”. Då såg vi att
tambursituationen var ett problem på alla tre avdelningarna.

Förändringar:
•

Vi på paff och puff har gjort en omorganisation angående utgång situationen
(tamburerna). Vi hjälps åt att gå ut först och ta emot den andra avdelningens
barn. Varav den avdelning som inte gått ut först tar hand om sövningen för
båda avdelningarna. Pga. detta får varje avdelning en pedagog extra vid
utgång och barnen kan slussas ut efter hand.

•

Piff går ut efter maten. Vid utgång går först en pedagog till tamburen med ca
fyra barn och när de är färdiga går de ut. Resterande barn leker inne på
avdelningen. När de första fyra gått ut tar nästa pedagog vid och skickar ut
en och en.

Vi har tyvärr inte involverat vare sig barn eller föräldrar i dessa tester. Vi har informerat
våra föräldrar på föräldramöte om vårat ljudmiljö arbete.

Summering:
Alla våra kollegor var till en början lite osäkra på hur detta skulle gå till och om det
skulle bli något bra. Men när vi väl provat några gånger har det blivit väldigt positiva
reaktioner. Alla har vi nog undrat varför vi inte kommit på detta tidigare!
Resultatet har blivit att ljudnivån i tamburerna har sänkts och flera av pedagogerna
känner sig mindre stressade.

Så här går vi vidare:
Vi hoppas på att få köpa in ljuddämpande bord och hitta ett sätt att minska ljudnivån
ifrån leksakslådorna. Vi kommer vara mera uppmärksamma och tänka mer på hur vi kan
sänka ljudmiljön mera!
Vi hoppas på en tystare och lugnare framtid med glada och pigga barn och pedagoger!
Med vänlig hälsning
Johanna, Madelene och Martina

Resultat från ljuddagsmätning var 3:e vecka:
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