Barnrond Vrigstad Läkarmottagning 2015-09-03
Område

Förslag till förbättring

Miljön i entrén och
väntrum

Färggladare. Fler stolar. Julbyn i dec branågot spännande på sommaren saknas
exempelvis ett fartygsvrak i akvariet och
en guldfisk.

Åtgärd



Plan

En pysselhörna till höger i
entren för äldre barn, med ett
träd att hänga sina alster i.
Köpa någon dekoration till
akvariet.



Sätta en tvålpump på lägre
nivå.
Någon typ av väggdekoration
på toaletten.






Bra att det finns muggar så att man kan
dricka. En minitoalett för barn+ ett litet
handfat. Tvålpumpen längre ner. Någon
affisch på väggen.



Skyltning

Skyltningen är bra, men saknar en plats
med information som vänder sig till barn.



Plats på informationstavlor
som vänder sig till barn och
ungdom.



Kapprum

Bra att vuxna och barn hänger av sig på
samma ställe.
Avskärmad lekhörn så att de vuxna inte
blir störda. En panoramavägg med motiv.
Leksaker/sysselsättning för äldre barn.
Böcker och serietidningar. Tavla/staffli –
pennor och block. Fler bilar som passar
garaget. Pussel.



Ljudabsorberande skärmvägg i
glada färger mellan lekhörna
och väntrum.
Panoramavägg.
Pysselhörna för äldre barn se
ovan.
Samarbete med biblioteket om



Toaletter

Lekhörna











Bord med pysselsaker till
höger i entrèn.
Till 1.advent en julgran att
hänga sina alster i.
Dekoration till akvariet är
inhandlad, ska finnas i
akvariet till 1. Advent.
Anpassa HWC toaletten
till barn och märka upp
dörren.
Inhandla affisch och sätta
upp innan 1. Advent.
Använda 1 – 2 plattor på
avskärmningsväggen som
informationstavla riktad
till barn.

Inhandla
ljudabsorberande
skärmvägg och montera
upp den innan 1. Advent.
Avvakta med
panoramavägg eftersom
större förändringar kan



böcker, sätta upp hyllor för
böcker.
Inhandla staffli, pennor, block,
bilar och pussel.





Provtagningsrum

En bild som kan avleda.
Provtagningsstolen gnisslar, otäckt när
man ska ta prov. Ett gosedjur att få hålla
när man ska ta prov. Bra att man får
klistermärke när man har tagit prov.






Inhandla en avledande tavla.
Smörja provtagningsstolen.
Inhandla 6 tvättbara gosedjur.
Fortsätta med klistermärken.




Belysning

Bra som det är.

Läkarrum

Roligt med småfåglarna i taget. Något i
taket ovanför britsen som man kan titta
på när man ligger där. Ett gosedjur att
hålla hos läkaren.
Ett målat fönster på väggen så man får
en känsla av att inte vara instängd.

Behandlignsrum/
Akutrum



vara på gång.
Pysselhörna se ovan.
Kontakta biblioteket innan
1. Advent
Inhandla leksaker och
material innan 1. advent
Affischer, klistermärken
och gosedjur är
inhandlade. Ska finnas på
provtagningsrummet
innan 1. Advent
Provtagningsstolen är
smord.



Se ovan



Inhandla 4 st tavlor att ha i
taket ovanför britsarna.
Gosedjur se ovan.



Inhandla affisch med fönster.



Se ovan

