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Bilag 1: Billeder af de byggetekniske løsninger 
 
I de tre institutioner i projektet blev gennemført en række byggetekniske tiltag for at forbedre lydmiljøet på 
udvalgte steder i institutionerne. Nedenstående viser løsninger med før- og efterbilleder og indikationer på 
plantegningerne, hvor i bygningen løsningen er foretaget.   

Børneborgen, Bavnehøj Skole 
 

 
   Grundplan stueetagen 

 
Grundplan første sal 

 

Friser og lofter 
I Børneborgens 4 ens lokaler blev opsat 4 typer støjabsorberende løsninger: I et rum blev både opsat lofter og 
friser, i to andre hhv. friser og lofter og i det sidste ingen forandringer. Forskellene blev målt og personalet 
hørt. Den overordnede konklusion var, at lofter og friser sammen gav en mærkbar effekt for personalet. Friser 
og lofter hver for sig gav også en effekt, men mindre tydelig i både målinger og hos personalet. Siden har alle 
lokaler fået opsat både lofter og friser.  
 

  
Grundplan stuen            Grundplan første sal 

Børneborgens grundplan ved projektets 
start. Siden blev tilføjet nye lokaler, som 
ikke har indgået i projektet.  
Ovenfor er grundplanen over stueeta-
gen. Til højre er grundplanen over 1. sal. 
De 4 lignende lokaler har indgået i et 
studie af forskellige indsatsers effekt.  

Riddersal 1 Riddersal 2 

Skatkammeret 

Fangekælderen 

Tårnfalken 

Fanebæreren 

Fanebæreren 

Tårnfalken 

Fangekælderen 

Skatkammeret 



 
 
 

    
Før                        Efter – med friser 
 
Også i Riddersal 1 og 2 i stueetagen er opsat lofter og friser. I Riddersal 1 desuden lydabsorberende opslagstav-
le på endevæggen. 
 

 
 

     
Riddersal 1 før                        Riddersal 1 efter 



 
 

     
Riddersal 2 før                        Riddersal 2 efter – med mobile støjvægge 

 

Mellemgangene forbedret 
 
I mellemgangene foran de 4 lokaler er blevet opsat lydabsorberende lofter og opslagstavler.  

  
Grundplan stuen             Grundplan første sal 
 

     
Før                        Efter med støjabsorberende opslagstavle på væggen 
 
 
 
 



 
 

Nye døre 
 

     
Før – med skydedør                       Efter – med glasdør 
 

     
Før – med skydedør                       Efter – med glasdør 
 
 

  

Mellem lokalerne var der skydedøre, som lukkede 
dårligt af for lyden, og som af hensyn til lyset ofte 
stod åbne. I projektet blev opsat glasdøre i stedet.  



 
 

Mobile støjskillevægge 
 
I projektet blev udviklet mobile støjskillevægge, som i Børneborgen blandt andet blev brugt i Tårnfalken, hvor 
der er computercafe. De kan også ses på efterbilledet af Riddersal 2 ovenfor.  
Lignende skillevægge blev brugt i Fritidshjemmet Nord. 
 

      
Før – med kaptajn Haddock på endevæggen                      Efter – opdelt med mobile støjvægge 
 

Trappeopgangen 
 

   
Grundplan stuen              Grundplan første sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
Før                         Efter – med støjabsorbering i loftet 
 
 

      
Før                        Efter – med støjabsorbering i loftet 
 
 

Trappeopgangen rungede før projektet meget og 
skabte en lydmæssig adskillelse af institutionen. I 
projektet er der blevet opsat lydplader på alle flader, 
hvor det har været muligt. Effekten har været meget 
mærkbar – både i målinger og ifølge personalet.  



 
 

      
Før                       Efter – med støjabsorbering på mellemstykket 
 
 

     
Før                      Efter – med støjabsorbering i loftet 
 



 
 

     
Før                      Efter – med støjabsorbering på det skrå loft 
 

     
Før                      Efter 

 

  



 
 

Fritidshjemmet Nord, Strandvejsskolen 
 

Tumlesal 
Fritidshjemmets ovale tumlesal har fået monteret lydabsorberende frise på den murede del af væggen.  

 
 
Under projektet viste det sig endvidere, at der var tre konstruktionsfejl ved salen, som projektet har udbedret: 
Døren ind til salen var ikke korrekt monteret og derfor ikke lydtæt. Over døren bag loftsbeklædningen var der 
ikke isoleret ind til det tilstødende lokale, hvilket affødte meget lydafsmitning. Endelig blev loftet udskiftet 
med støjabsorberende plader.  
 

      
Før Efter – med friser og loft 
 

  



 
 

Køkken 
Køkkenafdelingen i fællesrummet i fritidshjemmet Nord fik monteret en halvvæg oppefra med lydabsorbe-
rende plader. Der er monteret en glasskydelåge ved bordpladen, som skydes om bag en lydabsorberende 
opslagstavle, for at sikre børnenes sikkerhed samt opnå større lydmæssig effekt.  
 

          
Før       Efter – med halvvæg og glasinddeling 
 

      
Før                       Efter 

  



 
 

Ny væg 
Fritidshjemmet har fået opført en ny væg med lysbælte for oven.  

 
 
 

     
Før                   Efter – med nyopsat væg 

  



 
 

Ny dør 
For at opnå bedre udnyttelse af rummene og bedre lydmæssig adskillelse, er blevet etableret en ny dør ud 
mod gangarealet i et af fritidshjemmets rum – og sat glasdør i den eksisterende døråbning.  
 

 
 

       
Før                     Efter – med ekstra dør ud til gangen 

  



 
 

Potteskåret, Valby Skole 
 
I Potteskåret på Valby skole var de mest omfattende ombygninger. Institutionen ligger i stueetagen og er 
indrettet i åbent plan.  

 
Plantegning med arkitekterne Nøhr og Sigsgaards ændringsforslag. 
 

Etablering af et nyt lokale 
En del af projektet betød opførelse af nye vægge – delvist i gennemsigtigt materiale.  
 
Der blev etableret et nyt lokale, natur og teknik, som deles med skolen. Lokalet, som før kun var visuelt adskilt 
fra gangarealet, er nu adskilt med en væg af lydabsorberende plader oppe og nedefra og en lysbjælke for at 
bevare lysindfaldet. 
 

     
                         Undervejs – ved at montere en ny væg 
 

 

 

  



 
 

Vægge flyttet og muret helt op 
 
Institutionen har 3 lokaler, hvoraf to fungerer som værksteder og det sidste som ”miniklub” for 3.klasserne. 
Eftersom væggene omkring disse lokaler ikke gik op til loftet, generede de gensidigt hinanden. I projektet 
blev derfor opført en fuld væg med runde kighuller, så gennemsigtigheden bevaredes. De små vandrette vin-
duer blev genbrugt som kighuller imellem lokalerne. Mellem lokalerne blev væggene ændret, for at opdelin-
gen blev mulig. 

 
Tegning fra arkitekterne Nøhr og Sigsgaard 



 
 

 
Tegning fra arkitekterne Nøhr og Sigsgaard 
 

    
Før                       Efter – med vægge til loft og runde kighuller 
 

  



 
 

Vægge op til loftet 
 
Institutionen er indrettet med en mængde mindre ruminddelinger, hvor væggene kun var ført op til 1,80 m 
med åben mod loftet. Dette tillod lyset at bevæge sig rundt i bygningen, men desværre også lyden.  I disse 
mindre ruminddelinger havde man desuden valgt at have ”vinduer” i væggene.  
I projektet er disse halvvægge ført op til loftet med lydabsorberende plader og sat gennemsigtigt materiale i 
vinduerne. 

 
Orangeriet    Den blå perle 
 
 

 
Også Potteskårets computercafe blev afskærmet. Siden blev også installeret udsugning for at undgå varme-
ophobning (tegning fra arkitekterne Nøhr og Sigsgaard) 



 
 

 
 
 

    
Før                        Efter – med vægge til loft og støjabsorption 

Lydabsorberende ”skørt” 
Som den centrale del af institutionen ligger cafeen, som er i direkte forbindelse til den åbne lysskakt med træ-
et i mindste af institutionen. Her var voldsom afsmitning fra de øvrige etager og fra gangarealet.  
 

 
 



 
 
For at bryde lydens rejsen til kip og afsmitningen fra de øvrige etager, blev etableret et skørt af lydabsorbe-
rende plader ind mod cafeen.  
 

    
Efter                        Efter 

Infoteket 
 
Infoteket var en særlig udfordring i Potteskåret. Her er udfordringen, at der stilles mange sideløbende krav: 
man skal tale med forældre og børn over skranken, tage telefoner og ofte også snakke med kolleger, som 
bevæger sig bagom ud til personalegarderobe og toiletter.  
 

 
                Tegning fra arkitekterne Nøhr og Sigsgaard 
 
Som led i projektet blev opsat lydabsorbering, som sænkede loftshøjden. Den ene side var en del af det lydab-
sorberende skørt, som også afskærmede cafeområdet. Derudover var sat ekstra afskærmning op ud mod 
cafeområdet.  



 
 

   
Før                       Efter – med støjabsorption ned fra loftet 
 

   
Før                       Efter 
 
Desværre har personalet ikke oplevet lydafskærmningen tilstrækkelig, og de har stadig svært ved at tale i 
telefon i infoteket. Øget lydafskærmning vil kræve yderligere inddæmning af infoteket.  
 

  



 
 

Lydsluser 
Potteskårets ”nerve” er et bredt gangareal, som løber gennem hele den ca. 80 meter lange bygning. Gangen 
lægger op til løb og høje stemmer, og det har været en af Potteskårets store udfordringer.  
Projektets løsning heraf er helt original i denne sammenhæng og taget fra industrien: 2 steder på gangarealet 
er lavet en indsnævring med lydsluse. 
 

 
    Tegning fra arkitekterne Nøhr og Sigsgaard  
 
 

     
Efter – uden glasparti isat                       Efter – med hyggekrog foran glaspartiet.  
 



 
 
Akustik ApS 
Trekronergade 15, 1. 
2500 Valby 
 
Tlf.: 3645 0010 
pmn@akustikaps.dk 
 
 
 
Rapport:  B026-1 
Dato:        2011.11.23 
Antal sider: 14 

Bilag 2a –  

TEKNISK RAPPORT 

Titel: 
Undersøgelse af akustiske forhold i 3 daginstitutioner før og efter akustisk renovering, som led i projekt 
"Plads til Alle" 
 
Daginstitutioner: 
Fritidshjemmet Nord, Sionsgade 7, 2100 København Ø 
KKFO - Børneborgen, Natalie Zahles Vej 9, 2450 København SV 
KKFO – Potteskåret, Ved Ovnhallen 6, 2500 Valby 
 
Formål: 
Formålet med undersøgelsen er at måle en række akustiske parametre før og efter gennemførelsen af en 
række bygningsmæssige ændringer i projekt "Plads til alle"  
 
Målte parametre: 
Efterklangstid T30 (Dirac, sweeps) 
Early Decay Time EDT (Dirac, sweeps) 
”Klarhed” C80 (Dirac, sweeps) 
Taleforståelighed D50- STI/RaSTI (Dirac, sweeps) 
Lydudbredelse, afstandsdæmpning (2260, lyserød støj) 

 
Måleudstyr: 
Lydkilde: Rundstrålende højttaler (sweeps og lyserød støj) 
B&K lydmåler 2260 Observer (lydniveauer og mikrofon til Dirac) 
PC med Dirac 5.0 (T30, EDT, C80, D50, RaSTI)  
 
Måletidspunkt: 
"Før" målinger blev foretaget 22. november 2010. 
"Efter" målinger blev foretaget 21. marts 2011.08.24 
 
Målinger udført af: 
Anders Chr. Gade, Gade og Mortensen Akustik A/S 
Per Møberg Nielsen, Akustik Aps 
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Børneborgen 

I Børneborgen blev der gennemført en omfattende akustisk regulering af alle opholdsrum og gangarealer.  

Der blev gennemført et specielt akustisk forsøg med gradvis implementering af løsningsforslagene i 4 ens 
stuer, for at vurdere effekten af forskellige løsninger. Rummene var forsynet med gips hul-akustikplader ved 
projektstart. Langs loftkanterne - ca. 50 cm. fra vægge - var der almindelige tætte gipsplade.  

Følgende foranstaltninger blev gennemfært i de 4 rum: 

• Fanebærerne:  
o Ingen bygningsmæssige ændringer foretaget 

• Fangekælderen:  
o Gipsakustikloftet udskiftet med en effektiv 40mm klasse A mineralulds akustikplade.  

• Skatkammeret:  
o Gipsloftet bibeholdt, men på de vandrette gipsplader i loftkanterne og 60 cm ned langs 

væggene, blev der opsat effektive mineralulds absorbenter.  
• Tårnfalken: 

o Både loftet udskiftet og hjørnerne beklædt.  
 

I denne institution blev "Efter målingerne" foretaget efter at ovennævnte delløsninger var gennemført, 
således at effekten af disse kunne vurderes. Efter målinger og vurderinger af de 3 stuer med delløsninger 
blev disse renoveret med nyt akustikloft og akustikplader i loftkanterne, således at alle 4 stuer ved 
projektets afslutning havde fået samme akustiske regulering som Tårnfalken.  

Der blev ikke foretaget målinger efter "opgradering" af de 3 stuer, men resultatet vil afspejle sig i 
resultaterne fra Tårnfalken, som havde fået akustikloft og akustikplader i loftkanterne fra starten.  

I Riddersalen, som er et stort opholdsrum og i Trapperummet er der målt på den færdige løsning. 

Målepositioner 

I alle opholdsrum er målinger af lydudbredelse udført langs diagonale målelinier med lydkilde-mikrofon 
afstande afsat pr. ca. én meter. 

Måleresultater 

Resultaterne fremgår af efterfølgende tabeller og figurer. 
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Efterklangstider 

 

 
Ingen bygningsmæssige ændringer foretaget 
 
 

 
Gipsakustikloftet udskiftet med en effektiv 40mm klasse A mineralulds akustikplade 
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Gipsloftet bibeholdt, men på de vandrette gipsplader i loftkanterne og 60 cm ned langs væggene, blev der 
opsat 40mm klasse A mineralulds absorbenter 

 

 

Gipsakustikloftet udskiftet med 40mm klasse A mineralulds absorbent.  
På de vandrette gipsplader i loftkanterne og 60 cm ned langs væggene opsat 40mm klasse A mineralulds 
absorbent 
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Stort opholdsrum.  
Gipsloftet udskiftet med 40mm klasse A mineralulds absorbenter. På de vandrette gipsplader i loftkanterne 
og 60 cm ned langs væggene opsat 40mm klasse A mineralulds absorbenter. 
 
 

 

 
Alle flader - hvor det var praktisk muligt - og som var minimum 2,10 m over gulv, beklædt med 40mm 
klasse A mineralulds absorbenter 
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Efterfølgende skema over efterklangstider i Borgens opholdslokaler efter den delvise renovering. 

Grønne tal overholder BR 10, røde gør ikke. Højeste oktavværdi er understreget (altid 125 Hz). 

Rum Borgen 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
Krav jf. BR10 0,48s 0,4s 0,4s 0,4s 0,4s 0,4s 
Fanebærerne 

FØR 0,47 0,38 0,30 0,32 0,34 0,32 

Fanebærerne 
EFTER 0,44 0,37 0,30 0,32 0,32 0,31 

Fangekælderen 
FØR 0,53 0,44 0,37 0,40 0,40 0,41 

Fangekælderen 
EFTER 0,42 0,32 0,29 0,35 0,37 0,37 

Riddersalen 
FØR 0,56 0,47 0,40 0,38 0,35 0,33 

Riddersalen 
EFTER 0,46 0,39 0,32 0,32 0,31 0,32 

Skatkammeret 
FØR 0,47 0,43 0,38 0,37 0,38 0,39 

Skatkammeret 
EFTER 0,46 0,33 0,29 0,29 0,30 0,30 

Tårnfalken  
FØR 0,64 0,54 0,44 0,40 0,42 0,41 

Tårnfalken 
EFTER 0,38 0,28 0,25 0,29 0,31 0,33 

 

 

Friser og nye plader har næsten samme effekt. Størst effekt fås naturligvis med både friser og plader. 
Fanebærerne var i forvejen det rum, som var bedst dæmpet p.gr.a. møblement og tæpper.  
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Lydudbredelse 
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Kun i det rum, hvor der er ændret både friser og plader, er effekten på dæmpningen og  DL2  
markant. (Se DL2 i skemaet under konklusionen!)  
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I trapperummet er forskellen voldsom, idet der stort set ikke var absorption i rummet før reguleringen. 
Forskellen i niveau på ca. 5dB afspejler ændringen af efterklangstiden med en faktor 3 (fra ca. 2,1s til 0,7s), 
idet 10*LOG(3) = 4,8dB.  
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Nord: 

I Tumlesalen, som er en kombineret lege/gymnastik/musik sal, der benyttes både af skolen og 
fritidshjemmet, blev der foretaget akustisk regulering. Inden projektstart var der nedhængt træbetonloft 
uden overliggende absorbent. På væggene var der i nogle partier hul-sten uden bagvedliggende absorbent. 
Loftet blev erstattet af et kraftigt absorberende klasse A mineralulds loft, og på væggene blev der opsat 
kraftigt absorberende klasse A mineralulds vægabsorbenter. 

I det store fællesrum blev der etableret akustisk adskillelse imellem køkken og opholdsrum ved hjælp af 
forskydelig glasvæg og glasdør. I den forbindelse blev der opsat nogle få m2 ekstra absorbent. 

Målepositioner 

Målelinier til målinger af lydudbredelse er lagt langs rummenes længdeakse i Tumlesal og i Fællesrum. 
Fællesrummet er dog suppleret med punkter i køkkenregionen. Lydkilde - mikrofon afstande blev afsat for 
hver meter. 

 Måleresultater 

Resultaterne fremgår af efterfølgende figurer. 

 

Efterklangstider 

 

 
Forskellen før-efter er mindre end måleusikkerheden.  
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Lydudbredelse 

 

   

Lydudbredelsen i Tumlesalen følger den normale afstandsafhængighed indtil ca. 4m fra kilden. Derefter 
mindskes afstandsdæmpningen – især før reguleringen – indtil der på grund af fokusering optræder et 
maksimum i punktet 9m fra kilden. I samlingsrummet er afstandsdæmpningen stort set upåvirket af 
reguleringen bortset fra i køkkenet, hvor niveauet dæmpes ca. 10dB, når glasvæggen lukkes. 
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Potteskåret 

I Potteskåret har den bygningsmæssige støjdæmpningen været koncentreret om lydisolation og 
sektionering. Sektioneringen er foretaget ved hjælp af tværgående akustiske adskillelser af det store rum. I 
adskillelserne er der monteret 2 støjsluser, hvor der skulle være fri og uhindret passage. Lydudbredelsen i 
lokalet  igennem sluserne er målt. 

Lydisolationen af de opsatte skillevægge er ikke målt.  

I forbindelse med disse ombygninger er der alle de steder, hvor der er sat vægge op højere end 2,10 m over 
gulv, monteret kraftigt absorberende 40mm klasse A absorbenter. Derved er efterklangstiden blevet 
reduceret.  

Målepositioner 

Der er kun målt ISO 3382-parametre (herunder T) i 6 positioner i det åbne institutionsområde i alt, hvilket 
betød måling i kun 1 til 2 positioner i hvert delområde som f.eks. IT-værkstedet og amfiteatret. Derfor er der 
kun anført én graf som middelværdi for alle seks positioner. 

Udbredelsesmålinger er foretaget langs ca. 30m lange linier både mod nord og syd fra en kildeplacering ud 
for tingstedet. 

Ved målinger af lydudbredelse Nord Syd er mikrofonenpositioner bag slusen anbragt, så man fra mikrofonen 
har udsigt til præcist halvdelen af højttaleren gennem slusens åbning.  

Måleresultater 

Resultaterne fremgår af efterfølgende figurer 

Efterklangstider 
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Lydudbredelse 

 

 

 

 

 
Indflydelsen af sluserne langs målelinierne mod nord og mod syd ses tydeligt. 
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Sammenfatning af målte parametre: 

 

Parameter (250-2k Hz) T20 EDT RaSTI D50 C80 DL2 
Borgen; Fanebærerne FØR 0,34s 0,35s 0,81 0,85 14,0dB 3,0dB 
Borgen; Fanebærerne EFTER 0,33s 0,32s 0,82 0,88 15,0dB 3,0dB 
Borgen; Fangekælderen FØR 0,40s 0,41s 0,76 0,82 11,6dB 3,4dB 
Borgen; Fangekælderen 
EFTER 

0,33s 0,30s 0,84 0,89 15,3dB 3,5dB 

Borgen; Riddersalen FØR 0,40 0,41 0,79 0,83 12,4dB 3,0dB 
Borgen; Riddersalen EFTER 0,33s 0,25s 0,88 0,94 18,2dB 4,4dB 
Borgen; Skatkammeret FØR 0,39s 0,39s 0,78 0,82 12,5dB 3,2dB 
Borgen; Skatkammeret EFTER 0,30s 0,31s 0,83 0,90 16,7dB 3,0dB 
Borgen; Tårnfalken FØR 0,45s 0,42s 0,77 0,81 11,1dB 2,8dB 
Borgen; Tårnfalken EFTER 0,28s 0,27s 0,86 0,93 18,3dB 4,4dB 
Nord; Fællesrum FØR 0,56s 0,52 0,72 0,78 9,5dB 4,1dB 
Nord; Fællesrum EFTER 0,57s 0,53s 0,73 0,77 9,5dB 4,0dB 
Nord; Tumlesalen FØR 0,88s 0,82s 0,65 0,64 5,2dB 2,0dB 
Nord; Tumlesalen EFTER 0,65s 0,55s 0,77 0,83 9,8dB 2,5dB 
Potteskåret  FØR 0,63s1) 0,57s1) 0,731) 0,761) 9,2dB1) 4,1dB2) 

Potteskåret  EFTER 0,57s1) 0,53s1) 0,761) 0,821) 10,3dB1) 4,2dB2) 

1) middel af 6 målepositioner i hele institutionen  2)målt langs målelinie øst-vest  

Et relevant spørgsmål er, hvilke af de akustiske parametre som er mest relevante at måle i daginstitutioner. 
Et kriterium kunne være, at parameteren skal være mest mulig følsom for de foretagne ændringer, som har 
vist sig at give subjektiv forbedring. 

Især T (20/30) EDT og C80 giver udslag større end måleusikkerheden og større end JND (just notable 
difference). 

DL2 giver kun klar ændring i de lokaler i Børnenorgen, hvor både friser og loftsplader er ændret til 
mineraluld. 

RaSTI (eller STI) udviser ikke så store %-vise ændringer. Hvis man indførte et støjniveau i beregningen, ville 
værdierne måske blive mere realistiske (=lavere); men følsomheden overfor de bygningsmæssige 
ændringer, som jo er dem vi vil registrere, ville blive endnu mindre. 

 



 
 
Akustik ApS 
Trekronergade 15, 1. 
2500 Valby 
 
Tlf.: 3645 0010 
pmn@akustikaps.dk 
 
 
 
Rapport:  B026-2 
Dato:        2011.11.24 
Antal sider: 5 
 
 

 

Bilag 2b 

TEKNISK RAPPORT 

Titel: 

Måling af baggrundsstøj i Potteskåret før og efter gennemførelse af støjdæmpning i projekt "Plads til Alle" 

 

Daginstitution: 

KKFO – Potteskåret, Ved Ovnhallen 6, 2500 Valby 

 

Formål: 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere effekten af en række støjdæmpningstiltag, som er gennemført i 

projekt "Plads til Alle".  

 

Måleresultaterne udtrykker baggrundsstøjen i lokalet og ikke personbelastningen.  

(Vurderingen af reduktionen i personbelastningen ville kræve personbårne målinger, hvor egen stemme 

kunne fraregnes). 

 

Målinger udført af: 

Per Møberg Nielsen 

 

Målte parametre: 

LAeq målt fra kl 13:20 til 15:30 i minimum 7 repræsentative dage. 

 

Måleudstyr: 

5 stk. Brüel & Kjær Lydmålere type 4445 

Analyseprogram – Brüel & Kjær Protector Type 7825 

 

Måletidspunkt: 

"Før" målinger blev foretaget i uge 2 og 3, 2011 

"Efter" målinger blev foretaget i uge 14 og 15, 2011 
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Målepositioner: 

Lydmålerne blev placeret i de tekniske installationer under loft med mikrofonen hængende ned til ca. 3 m 

over gulv. 

Pos 1 Smykkeskrinet.  

Pos 2 Infoteket.  

Pos 3 Syværkstedet.  

Pos 4 Cafe.  

Pos 5 PC Kube.  

Måleositionerne fremgår af efterfølgende figur:
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Måleposition i PC-Kube 

 

 

Metode 

Lydmålerne var forudindstillet til at måle hver dag i den aftalte måleperiode. Lydniveauerne blev logget 1 

gang pr. sekund. 

Efterfølgende blev det afklaret med personalet om de enkelte måledage var normale/ repræsentative. 

Målingerne for hver dag blev analyseret, vurderet og sammenholdt med personalets informationer om 

aktiviteter de pågældende dage. Unormale måledage blev frasorteret. 

Efterfølgende vises typisk forløb af lyden over en måledag i PC Kuben: 
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------------ 

PC Kube 
Instrument:  Noise Dose Meter Type 4445 
Application:  Dose Measurement 
Start Time:  06-04-2011 13:20:00 
End Time:  06-04-2011 15:30:00 
Elapsed Time:  2:10:00 
Bandwidth:  1/1 Octave 
Peaks Over:   
Range:  50-120 dB 
 
 

 
 
Name Start   Elapsed  LAeq LCpeak  
 time   time  [dB] [dB]  
Total 06-04-2011 13:20:00 2:09:45  71,1 107,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursor: 06-04-2011 13:20:00 - 13:20:05  LAeq=0,0 dB  LCpeak=0,0 dB

06-04-2011 13:20:00 in Til rapport
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Resultater 

 

Middelværdieren af de repræsentative målinger fremgår af efterfølgende tabel: 

 

  Før Efter Differens 

    

  
LAeq 
[dB] 

LAeq 
[dB] 

[dB] 

PC Kube 75 69 -6 

Infotek 73 70 -3 

Cafe 73 70 -3 

Syværkstedet 67 65 -2 

Smykkeskrinet 68 67 -1 

 

"Eftermålingerne" i smykkeskrinet vurderes ikke til at være repræsentative, da der i måleperioden her blev 

arbejdet med forberedelse af en teaterforestilling.  
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Spørgeskema om støj og psykisk arbejdsmiljø 

 
Fritidshjemmet Nord er med i projektet ”Plads til alle”, som handler om at 

reducere støjbelastningen og forbedre lydmiljøet i 3 fritidsordninger i 
Københavns Kommune.  

 

Før projektet gik i gang i foråret 2010, besvarede alle medarbejdere et 
spørgeskema om støj og psykisk arbejdsmiljø. Nu hvor projektet er ved at 

være færdigt gentages spørgeskemaundersøgelsen.  
 

De fleste spørgsmål er de samme som i den første undersøgelse. Disse 
spørgsmål besvares af alle – uanset om du har kendskab til projektet eller 

ej. Sidst i spørgeskemaet er der nogle spørgsmål, som handler om 
projektets forløb og resultater. Dem kan du undlade at svare på, hvis du 

er ansat for nyligt og derfor ikke kender til projektet. 
 

Undersøgelsen er anonym. Du bedes besvare skemaet uden at sætte navn 
på. Bagefter kommer du det i en blank kuvert og afleverer det til Gerda 

eller Inge. Kryds også dit navn af på listen.  
 

Når du besvarer spørgeskemaet, bedes du sætte ét kryds pr. spørgsmål. 

Du bedes sætte kryds midt i feltet. Kryds imellem to felter kan ikke tælles 
med i det samlede resultat. 

 
Ønsker du ikke at besvare et spørgsmål, kan du lade svarfelterne stå 

tomme. 
 

En høj svarprocent er vigtig – og vi vil derfor opfordre dig til at svare. Jo 
flere svar vi får, jo bedre kan projektets erfaringer bruges til glæde for 

kolleger i andre fritidsordninger 

 

God fornøjelse! 

 

Mange hilsner 

 

Tilde Rye Andersen og Inger-Marie Wiegman, konsulenter 

TeamArbejdsliv ApS 
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Baggrundsspørgsmål 
 
1. Er du mand eller kvinde? 
 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Kvinde 1 

 Mand 2 

 
 

2. Hvornår er du født? 
 
 

Skriv årstal: __ __ 

 

 

3. Har du hjemmeboende børn? 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Nej 1 

 Ja, 1 barn 2 

 Ja, 2 børn 3 

 Ja, 3 eller flere børn 4 

 
4. Bor du sammen med ægtefælle eller samlever? 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Ja 1 

 Nej 2 

 

 
 

Faglig baggrund 
 
5. Hvad er din faglige baggrund? 
 

(Kun ét svar)  

 Uddannet pædagog 1 

 Uddannet pædagogmedhjælper 2 

 Uuddannet pædagogmedhjælper 3 

 Andet? skriv: _____________________ 4 

 
6. Er du leder/souschef? 
 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Ja 1 

 Nej  2 
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7. Hvor længe har du arbejdet som pædagog/pædagogmedhjælper? (skriv både år og 
måneder, fx 5 år og 0 måneder, 0 år og 5 måneder)? 

 

 Skriv antal år:  __ __ 

 Skriv antal måneder: __ __ 

 
8. Hvor længe har du været ansat på Fritidshjemmet Nord? (skriv både år og måneder, 

fx 5 år og 0 måneder, 0 år og 5 måneder)? 
 

 Skriv antal år:  __ __ 

 Skriv antal måneder: __ __ 

 
9. Hvor mange timer er din normale ugentlige arbejdstid (uden overarbejde)? 

 

 Skriv antal timer:  __ __ 

 Skriv antal minutter: __ __ 

 
10. Deltager du i samtænkningen? 
 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Ja 1 

 Nej 2 

 
11. Hvis ja, hvor mange af dine arbejdstimer om ugen er i samtænkningen? 

 

 Skriv antal timer:  __ __ 

 Skriv antal minutter: __ __ 

 

Jobtilfredshed 

 
12.  

 

(Sæt kun ét kryds) 
I høj grad I nogen grad 

Kun i mindre 

grad 

Nej eller kun i 

ringe grad 

 Er du tilfreds med dit arbejde? 1 2 3 4 

 
13.  Hvis ”i høj grad” eller ”i nogen grad”, hvorfor? 
 

Ønsker ikke at 

begrunde 1  

Fordi (skriv evt.):  
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14.  

 

(Sæt kun ét kryds) 

Nej 

Ja til en 

anden 

fritidsordning 

Ja til et 

andet 

job som 

pædagog 

Ja til et 

andet 

job end 

som 

pædagog 

Ja på 

efterløn 

Ja på 

pension 

 Overvejer du at skifte job eller 

forlade pædagogjobbet? 
1 2 3 4 5 6 

 

 
Arbejdsforhold 

 
15.  Har du inden for de sidste 3 måneder følt dig generet af nogen af følgende forhold på 

dit arbejde? 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
Ja ofte 

(hver dag) 

Ja nogen 

gange Nej aldrig 

 Træk 1 2 3 

 Temperaturen i lokalet er for høj 1 2 3 

 Temperaturen i lokalet svinger 1 2 3 

 Temperaturen i lokalet er for lav 1 2 3 

 Trykkende ”dårlig” luft 1 2 3 

 Ubehagelig lugt 1 2 3 

 Statisk elektricitet, får ofte stød 1 2 3 

 Støj 1 2 3 

 Lys, der er for dæmpet 1 2 3 

 Lys forårsager genskin og/eller 

refleksioner 
1 2 3 

 Støv og skidt 1 2 3 
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Uddybende spørgsmål om støj og lydniveau 

 
16.  
 

(Sæt kun ét kryds) 

Aldrig 

Sældent eller 

meget lidt 

Ca. 1/4 

af tiden 

Ca. ½ af 

tiden 

Ca. ¾ af 

tiden 

Næsten 

hele 

tiden 

 Hvor ofte er du udsat for støj, der 

forstyrrer dit pædagogiske 

arbejde  

1 2 3 4 5 6 

 
17. Hvor forstyrrende oplever du støj fra følgende kilder? 

 

(Sæt TO kryds i 

hver linje) 

1. 

(ikke 

forstyr

rende) 

2. 3. 4. 5. 6.  

7. 

(næsten 

uudhol-

delig) 

Hvor ofte 

forekom-

mer det? 

Meget 

sjæl-

dent/ 

aldrig 

Sjæl

dent 

Som-

me 

tider 

Ofte 

Meget 

ofte/ 

altid 

 Fra gangen 

eller andre 

lokaler 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Fra 

ventilation 

eller 

maskiner i 

institutio-

nen 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Tale fra 

voksne i 

højt niveau 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Lyd fra 

børn, der er 

glade og 

begejstrede 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Lyd fra 

børn, der er 

vrede, kede 

af det eller 

frustrerede 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Skramlen 

med møbler 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Larm fra 

legetøj 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Lyde fra 

computere 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Almindelig 

uro 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

 Anden 

støjkilde 

 (Skriv) 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 

________________________________________________________________________
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18. Ved du om institutionen gør en indsats mod støj? 
 

(Marker gerne flere svar)  

 Ingen indsats mod støj på institutionen mig bekendt 1 

 Jeg har talt med kolleger om støj på institutionen. 1 

 Støj har været diskuteret på et personalemøde 1 

 Sikkerhedsgruppen arbejder aktivt med støj 1 

 Der foregår en pædagogisk indsats for at mindske støjen 1 

 Der er sat ”støjøre” (støjmåler) op i et eller flere lokaler 1 

 Ombygninger, hvor der er blandt andet er taget særligt hensyn til støjdæmpning 1 

 Andre indsatser, hvilke:________________________________________________ 1 

 

Dig selv og din arbejdsevne: 

 
19.  Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig 

 De fysiske krav i dit job? 1 2 3 4 5 

 De mentale krav i dit job? 1 2 3 4 5 

 
20.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
1. Passer 

slet ikke 
2 3 4 5 

6. Passer 

helt  
7. Ved ikke 

 Jeg forventer at kunne 
holde til mit arbejde i mere 
end to år endnu 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
21. Hvor ofte er følgende påstande rigtige for dig? 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
Altid Ofte Sommetider Sjældent 

Aldrig/næsten 

aldrig 

 Du er god til at klare uforudsete 
problemer 1 2 3 4 5 

 Du kan løse de fleste problemer, hvis 
du virkelig vil 1 2 3 4 5 

 Uanset hvad der sker i dit liv, føler du, 
at du nok skal klare det. 1 2 3 4 5 
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Spørgsmål vedrørende forhold uden for dit arbejde: 

 
22. Hvis du anfører dine fysiske aktiviteter i fritiden, herunder transport til og fra arbejde 

indenfor det sidste år, i hvilken gruppe mener du så, du skal placeres? 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Næsten helt fysisk passiv eller let fysisk aktiv i mindre end 2 
timer pr. uge 

1 

 Let fysisk aktivitet fra 2-4 timer pr. uge 2 

 Let fysisk aktivitet i mere end 4 timer pr. uge eller mere 
anstrengende fysisk aktivitet i 2-4 timer pr. uge 

3 

 Mere anstrengende fysisk aktivitet i mere end 4 timer eller 
regelmæssig hård træning og evt. konkurrencer flere gange 
pr. uge 

4 

    
          

23.      
          

(Sæt kun ét kryds) 
Ja, næsten hele 

tiden 
Ja, engang 

imellem 
Nej, kun enkelte 

gange 
Nej på intet tidspunkt 

 Har du indenfor det sidste år følt dig 
stresset eller under psykisk pres på 
grund af problemer eller krav udenfor 
arbejdet? 

1 2 3 4 

 

 
Spørgsmål vedrørende helbred og hørelse og forskellige 
symptomer: 

 

24. Ryger du? 
 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Ja 1 

 Har røget, men ryger ikke mere 2 

 Nej, har aldrig røget 3 

 
25.  
 

(Sæt kun ét kryds) Meget god God Nogenlunde Dårlig 
Meget 

dårlig 

 Hvordan vil du vurdere dit 

helbred?  
1 2 3 4 5 

 

 
26. Synes du, at din hørelse er nedsat? 
 

(Sæt kun ét kryds)  

 Ja 1 

 Nej 2 
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27. Hvis ja til spørgsmål nr. 26 

 

(Sæt ét kryds i hver linje) Ja Nej 

 Synes du, at den nedsatte hørelse 
påvirker din arbejdsevne negativt? 1 2 

 Har du nedsat hørelse i en sådan 
grad, at du har svært ved at følge 
med i en samtale når flere er samlet 
(uden brug af høreapparat)? 

1 2 

 
28.  Alle bedes svare på de følgende spørgsmål:  
 

(Sæt kun ét kryds) Altid Ofte Sommetider Sjældent 
Aldrig/næsten 

aldrig 

 Når du hører daglige lyde, f.eks. 

stole der flyttes, klirren af bestik, 

lyse stemmer, hvor tit føler du så 

ubehag eller smerte?  

1 2 3 4 5 

 
 

29.  
 

(Sæt kun ét kryds) Ja, dagligt 
Ja, ca. hver 

uge 

Ja, ca. hver 

måned 
Nej 

 Har du indenfor de sidste 3 

måneder haft ringen eller susen 

for ørerne? 

1 2 3 4 

 
30.  

 

(Sæt kun ét kryds) Altid Ofte Sommetider Sjældent 
Aldrig/næsten 

aldrig 

 Hvis ja, når du har ringen eller 

susen for ørerne, hvor tit generer 

det dig? 

1 2 3 4 5 
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Mental udtrætning 

 
31. Herunder følger en række typiske udtryk, som personer anvender til at beskrive 

følelsen af træthed. Tænk på den træthed, du føler ved afslutningen af en typisk 
arbejdsdag. I hvilken udstrækning føler du, at udtrykkene beskriver dette? 

 

(Sæt ét kryds i hver linje) 

1. 

(overhovedet 

ikke) 

2 3 4 5 6 
7. (i meget 

høj grad) 

 Hjertebanken 
1 2 3 4 5 6 7 

 Uengageret 
1 2 3 4 5 6 7 

 Slidt 
1 2 3 4 5 6 7 

 Anspændte muskler 
1 2 3 4 5 6 7 

 Øjnene falder i 
1 2 3 4 5 6 7 

 Sovende fornemmelse 
1 2 3 4 5 6 7 

 Svedig 
1 2 3 4 5 6 7 

 Færdig 
1 2 3 4 5 6 7 

 Døsig 
1 2 3 4 5 6 7 

 Passiv 
1 2 3 4 5 6 7 

 Stive led 
1 2 3 4 5 6 7 

 Ligeglad 
1 2 3 4 5 6 7 

 Stakåndet 
1 2 3 4 5 6 7 

 Gisper 
1 2 3 4 5 6 7 

 Udtømt 
1 2 3 4 5 6 7 

 Søvnig 
1 2 3 4 5 6 7 

 Udkørt 
1 2 3 4 5 6 7 

 Har smerter 
1 2 3 4 5 6 7 

 Forpustet 
1 2 3 4 5 6 7 

 Uinteresseret 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Spørgsmål om søvn 

 
32. Hvornår går du i seng om aftenen på en TYPISK ARBEJDSDAG? 
 

Klokken: _ _ . _ _  

 
33. Hvornår står du op om morgenen på en TYPISK ARBEJDSDAG? 
 

Klokken: _ _ . _ _ 
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34. De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) Hele tiden 
En stor del 

af tiden 

En del af 

tiden 

Lidt af 

tiden 

På intet 

tidspunkt 

 Hvor tit har du sovet dårligt og 

uroligt? 
1 2 3 4 5 

 Hvor tit har du følt dig udkørt? 1 2 3 4 5 

 Hvor tit har du været fysisk 
udmattet? 

1 2 3 4 5 

 Hvor tit har du været 
følelsesmæssigt udmattet? 

1 2 3 4 5 

 Hvor tit er du vågnet for tidligt 
uden at kunne falde i søvn igen? 

1 2 3 4 5 

 Hvor tit har du haft problemer 
med at slappe af? 

1 2 3 4 5 

 Hvor tit har du været irritabel? 1 2 3 4 5 

 Hvor tit har du været anspændt? 1 2 3 4 5 

 Hvor tit har du været stresset? 1 2 3 4 5 

 
35.  
 

(Sæt kun ét kryds) Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 

 Hvordan synes du, dit helbred er 

alt i alt 
1 2 3 4 5 

 

 

Trivsel 
 
Nedenfor følger en række udsagn, som kan beskrive trivslen, effektiviteten, det fysiske 
og psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.  
 
36.  

 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
1. Passer 

slet ikke 
2 3 4 5 

6. Passer 

helt  
7. Ved ikke 

 Hos os er stemningen 
præget af arbejdsglæde 

1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg kan udføre mit arbejde 
i en tilfredsstillende kvalitet 

1 2 3 4 5 6 7 

 Mine arbejdsopgaver er 

tilstrækkeligt afvekslende 
1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg oplever, at vi har tillid 

til hinanden på min 
arbejdsplads 

1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg kan anbefale andre at 

søge arbejde hos os 
1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg er tilfreds med 

balancen mellem mit 
arbejdsliv og mit 
familie/fritidsliv 

1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg er - alt i alt - godt 

tilfreds med mit arbejdsliv 
1 2 3 4 5 6 7 
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Effektivitet 

 
37.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
1. Passer 

slet ikke 
2 3 4 5 

6. Passer 

helt  
7. Ved ikke 

 Jeg mener, at vi generelt 

løser vores opgaver på en 
hensigtsmæssig måde. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Hos os bliver tingene 

ændret, hvis man gør 
opmærksom på, at noget 
kan gøres bedre. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Fysisk arbejdsmiljø 

 
38.  

 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
1. Passer 

slet ikke 
2 3 4 5 

6. Passer 

helt  
7. Ved ikke 

 Min arbejdsplads er 

hensigtsmæssigt indrettet 
1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg kan udføre mit arbejde 

uden at blive udsat for 
generende støj 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Psykisk arbejdsmiljø 

 
39.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
1. Passer 

slet ikke 
2 3 4 5 

6. Passer 

helt  
7. Ved ikke 

 Jeg har indflydelse på 

mængden af mine opgaver 
1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg kan se meningen med 

mine arbejdsopgaver 
1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg kender målene for mit 
eget arbejde. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Jeg kan udføre mit arbejde 
uden at blive udsat for vold 
og trusler. 

1 2 3 4 5 6 7 

 På min arbejdsplads kan 
man stole på de 
udmeldinger, der kommer 
fra ledelsen 

1 2 3 4 5 6 7 

 På min arbejdsplads stoler 

ledelsen på, at 
medarbejderne gør et godt 
stykke arbejde. 

1 2 3 4 5 6 7 

 På min arbejdsplads bliver 

konflikter løst på en 
retfærdig måde. 

1 2 3 4 5 6 7 

 På min arbejdsplads bliver 

arbejdsopgaverne fordelt 
på en retfærdig måde. 

1 2 3 4 5 6 7 
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40.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) Altid Ofte Sommetider Sjældent 
Aldrig/næsten 

aldrig 

 Bringer dit arbejde dig i 

følelsesmæssigt belastende 
situationer? 

1 2 3 4 5 

 Skal du tage stilling til andre 

menneskers personlige problemer 
i dit arbejde? 

1 2 3 4 5 

 Hvor ofte får du hjælp og støtte 

fra dine kolleger? 
1 2 3 4 5 

 Hvor ofte er dine kolleger villige til 
at lytte til dine problemer med 
arbejdet? 

1 2 3 4 5 

 Hvor ofte taler dine kolleger med 
dig om, hvor godt du udfører dit 
arbejde? 

1 2 3 4 5 

 
 
41.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 Er dit arbejde følelsesmæssigt 

belastende? 
1 2 3 4 5 

 Er dine arbejdsopgaver 

meningsfulde? 
1 2 3 4 5 

 

42.  
 

 

(Sæt ét kryds i hver linje) 

I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 Bliver der stillet modstridende 
krav til dig i dit arbejde? 

1 2 3 4 5 

 Uddyb evt.:   

 

 

 
43.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 Føler du, at du yder en vigtig 

arbejdsindsats? 
1 2 3 4 5 

 Bliver du følelsesmæssigt berørt af 

dit arbejde? 
1 2 3 4 5 

 Kan du bruge din kunnen eller 

dine færdigheder i dit arbejde? 
1 2 3 4 5 

 Foretager du dig noget i arbejdet, 

som bliver accepteret af nogle 
personer, men ikke af andre? 

1 2 3 4 5 

 Må du somme tider gøre noget, 

der egentlig skulle have været 
gjort anderledes? 

1 2 3 4 5 

 Føler du dig motiveret og 

engageret i dit arbejde? 
1 2 3 4 5 
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 Må du sommetider foretage dig 

ting i dit arbejde, som forekommer 
dig unødvendige? 

1 2 3 4 5 

 
 
44. Hvor ofte føler du, at du må gå på kompromis med den pædagogiske opgave på grund 

af… 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) Altid Ofte Sommetider Sjældent 
Aldrig/næsten 

aldrig 

 Måden arbejdet er organiseret på? 1 2 3 4 5 

 De fysiske rammer i institutionen? 1 2 3 4 5 

 Lydforholdene i institutionen? 1 2 3 4 5 

 Normeringen i institutionen? 1 2 3 4 5 

 De økonomiske rammer i 

institutionen? 
1 2 3 4 5 

 
Evaluering af ’Plads til alle’ 
 
 
45. Nord har siden foråret 2010 deltaget i projekt ”Plads til alle”, som har haft til formål 

at forbedre lydmiljøet og reducere den støjbelastning, I som pædagogisk personale 

er udsat for i jeres arbejde. Det er Per Møberg fra Akustik Aps, samt Tilde Rye 
Andersen og Inger-Marie Wiegman fra Teamarbejdsliv, der har været konsulenter på 
projektet. 
 

(Sæt kun ét kryds) 

Ja, jeg 
kender til det 

 

Nej, jeg har 
ikke hørt 
om det 

 

Ved ikke 

 Har du kendskab til dette 

projekt?  
1 2 3 

 
 

Procesdage 
 
46. I projektet har der været gennemført 3 procesdage, dvs. møder i den samlede 

personalegruppe med konsulenter fra TeamArbejdsliv og Akustik ApS. 
 

(Sæt kun ét kryds) 
Ja, i alle 3 

 

Ja, i nogen 
af dem 

 
Nej Ved ikke 

 Har du deltaget i disse møder?  1 2 3 4 
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47. Hvis du har svaret ja til spørgsmål 46, i hvilken grad har disse møder(/processen) 

efter din vurdering: 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 Øget dit kendskab til støjs 
betydning for det pædagogiske 
arbejde? 

1 2 3 4 5 

 Haft positiv betydning for 
personalegruppens snak om jeres 
pædagogiske arbejde? 

1 2 3 4 5 

 Påvirket tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde (fordeling af 
opgaver, placeringen af aktiviteter 
m.v.)? 

1 2 3 4 5 

 Gjort det lettere for jer at tænke 

støj ind i nye pædagogiske 
aktiviteter, herunder nye former 
for lege/legetøj? 

1 2 3 4 5 

 Gjort det muligt for jer at 

prioritere hvilke tiltag, der kunne 
reducere støjbelastningen i 
fritidsordningen? 

1 2 3 4 5 

 

 

48. Skriv gerne eksempler på hvordan procesdagene(/processen) har medført ændringer 
hos jer 

 Skriv:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Bygningsmæssige ændringer 
 

 
49. Som led i projektet er der gennemført nogle bygningsmæssige ændringer i 

fritidsordningen.  
 

(Sæt kun ét kryds) 

 
Ja 

 

 
Nej 

 
Ved ikke 

 Har du kendskab til disse ændringer?  1 2 3 

 

 

50. Hvis du har svaret ja til spørgsmål 49, i hvilken grad oplever du, at disse ændringer 

samlet set har: 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 Været relevante, dvs. rettet sig 
mod de største støjproblemer 

1 2 3 4 5 

 Reduceret støjbelastningen i 
fritidsordningen? 

1 2 3 4 5 

 Givet bedre muligheder for det 

pædagogiske arbejde? 
1 2 3 4 5 

 

51. Hvilke af de gennemførte ændringer vil du fremhæve som særlig vigtige?  

 Skriv:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

52.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 Har de byggetekniske ændringer 

haft nogen negative konsekvenser 
for ansatte eller børn? 

1 2 3 4 5 

 Skriv hvilke :  
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Samlet om projektet 

 
Herunder følger en række spørgsmål om, hvordan du har oplevet hele projektet (både 

procesdagene og de byggetækniske ændringer) 
 
53.  

 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 I hvor høj grad har du følt dig 

involveret i projektet? 
1 2 3 4 5 

 

54.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 I hvilket omfang oplever du, at 
projekt ”Plads til alle” har 

bidraget til at forbedre lydmiljøet i 
fritidsordningen (evt. navnet)? 

1 2 3 4 5 

 Begrund gerne dit svar      

 

 

 

 

55.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 I hvilket omfang oplever du, at 

projekt ”Plads til alle” har 
reduceret den støjbelastning, du 
er udsat for i dit arbejde? 

1 2 3 4 5 

 Begrund gerne dit svar      

 

 

 

 
56.  

 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 I hvilket omfang oplever du, at 
projekt ”Plads til alle” har øget 
trivslen og arbejdsglæden på dit 
arbejde? 

1 2 3 4 5 
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57.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) 
I meget 

høj grad 
I høj grad Delvist 

I ringe 

grad 

I meget ringe 

grad 

 Tror du de gennemførte 
foranstaltninger vil reducere 
sygefraværet? 

1 2 3 4 5 

 

Projektet berører ikke kun jer som ansatte i fritidsordningen, men også børn, forældre 

og skolens lærere. 
 
58.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) Ja Nej Ved ikke 

 Oplever du at børnene har reageret på det 
ændrede lydmiljø?  

1 2 3 

 Hvis ja, skriv hvilke reaktioner    

 

 

 

 
 
59.  
 

(Sæt ét kryds i hver linje) Ja Nej Ved ikke 

 Har du fået kommentarer fra forældre om deres 

oplevelse af støjindsatsen? 
1 2 3 

 Hvis ja, skriv hvilke reaktioner    

 

 

 

 
 

60. Har du fået kommentarer fra skolens lærere om at deres oplevelse af støjindsatsen? 
 

(Sæt ét kryds i hver linje) Ja Nej Ved ikke 

 Har du fået kommentarer fra skolens lærere om 
deres oplevelse af støjindsatsen? 

1 2 3 

 Hvis ja, skriv hvilke reaktioner    
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61. Hvis andre kommuner/fritidsordninger skulle gennemføre et tilsvarende projekt, 
hvad ville du så anbefale dem? 

 Skriv:  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

62. Her har du mulighed for at skrive kommentarer af enhver art. 

 Skriv:  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Mange tak for din besvarelse! 



 

 

 

 

Bilag 4 Rapportering fra afsluttende spørgeskemaundersøgelse   

KKFO Potteskåret 

 

2011 

 

Projekt ’Plads til alle’ 
 

Rapport nr.2 

 



 

Side 1 af 32, 1. rapport i projektet ”Plads til alle” 

 

Indholdsfortegnelse 

 

1 Indledning .................................................................................................................................................. 2 

2 Læsevejledning .......................................................................................................................................... 3 

3 Resultatoversigt ......................................................................................................................................... 5 

4 Støj og de fysiske rammer på arbejdspladsen ........................................................................................... 7 

5 Jobtilfredshed, trivsel og fastholdelsespotentiale................................................................................... 14 

6 Kvalitet og effektivitet i leveringen af kerneydelsen ............................................................................... 17 

7 Psykisk arbejdsmiljø ................................................................................................................................. 18 

8 Helbred og velbefindende ....................................................................................................................... 23 

9 Evaluering af projektet ............................................................................................................................ 29 

 

  



 

Side 2 af 32, 1. rapport i projektet ”Plads til alle” 

 

1 Indledning 

Denne rapport indeholder resultaterne for KKFO Potteskåret på Valby Skole fra den anden 

spørgeskemaundersøgelse i projektet ”Plads til alle”. Projektet har til formål at reducere 

støjbelastninger og forbedre lydmiljøet i 3 fritidsordninger i Københavns kommune. Projektet er 

finansieret af Forebyggelsesfonden og de udførende projektkonsulenter kommer fra 

TeamArbejdsliv og Akustik APS. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen som denne rapport er baseret på blev gennemført i juni 2011. 

Resultaterne af undersøgelsen vil på en række centrale parametre blive sammenlignet med den 

første undersøgelse, der blev gennemført i 2010. 

 

På Potteskåret deltog 24 personer ud af 24 personer, som kunne deltage i undersøgelsen. Det 

giver en svarprocent på 100 %. 
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2 Læsevejledning 

Rapportens resultater bygger på et spørgeskema der er udviklet i forbindelse med Projekt ’Plads til 

alle’. Spørgsmålene i spørgeskemaet er udvalgt fra tre spørgeskemaer der er udviklet i tre 

forskellige undersøgelser: 

 Købehavns Kommunes Trivselsundersøgelse (2008)  

 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) undersøgelse af danske 

lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø (2004-05) og  

 NFA’s Projekt Skolestøj (2009-2011) 

Spørgeskemaet er blevet forelagt, og godkendt af, projektgruppen. I enkelte tilfælde har det været 

nødvendigt at tilpasse spørgsmålene til fritidsordningernes særlige arbejdsforhold og at udforme 

helt nye spørgsmål. I rapporten har vi forsøgt at tydeliggøre, hvilke undersøgelser de stillede 

spørgsmål stammer fra.  

 

I rapporten viser vi resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen under en række underoverskrifter 

fx ’helbred’ og ’oplevelsen af støj’. Hver underoverskrift er belyst ved at stille et eller flere 

spørgsmål om enten respondenternes oplevelse af rammerne i deres arbejde eller den måde 

arbejdet påvirker dem på, og i nogle tilfælde ved at aggregere flere spørgsmål til én score.  

Vi viser dermed som hovedregel resultaterne på to måder:  

 En svarfordeling i procent for de enkelte spørgsmål (frekvenstabellerne og 

søjlediagrammer). Og hvor det har været muligt: 

 Et point-system der illustrerer den samlede score for et bestemt tema.  

For nogle af de tal der er angivet som scorer er vi i stand til at sammenligne med et såkaldt 

”benchmark”. Det drejer sig dels om en sammenligning med KKFO’erne i Børne og 

Ungdomsforvaltningens gennemsnitlige score fra Københavns Kommunes Trivselsundersøgelsen 

(2010). Og dels om en sammenligning med landsgennemsnitlige score for danske lønmodtagere. 

Landsgennemsnittene fra lønmodtagerne stammer fra NFA’s landsdækkende undersøgelse fra 

2005, der baserer sig på et repræsentativt udsnit på 3517 lønmodtagere i alderen 20 til 60 år. 

Derudover har vi valgt at lave et særligt gennemsnit på tværs af institutionerne i Plads til alle 

projektet mht. en række af de temaer der handler om mental træthed og støjens betydning for det 

pædagogiske arbejde, da der ikke forelægger score der kan sammenlignes med.  
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Når man sammenligner med scorerne fra NFA er det en hovedregel, at forskellen skal være på 

mindst 5 point, for at man kan tillægge forskellen nogen videre betydning. Når man sammenligner 

med scorerne fra KKFO’erne og Plads til alle er det derimod en hovedregel, at forskellen skal være 

på mindst 0,3 point, for at man kan tillægge den nogen videre betydning. Mindre forskelle kan ikke 

”mærkes” af de ansatte og kan skyldes statistiske tilfældigheder. Forskellen mellem de 0,3 point og 

5 point skyldes konstruktionerne af skalaerne. 

Forskellen mellem rapporten fra 2010 og 2011  

Denne rapport er en opfølgning på Rapport nr. 1, der blev gennemført på baggrund af data fra 

2010. Et af hovedformålene med denne rapport er derfor at sammenligne udviklingen fra 2010 til 

2011. Udviklingen er illustreret grafisk i søjlediagrammerne i rapporten. Frekvenstabellerne i 

rapporten illustrerer dog kun fordelingen i besvarelserne for 2011. Frekvenstabellerne fra 2010 kan 

imidlertid findes i Rapport nr. 1. Det har heller ikke været muligt at illustrerer udviklingen i figuren, 

der viser institutionens oplevede støjkilder og disse støjkilders hyppighed og styrke (afsnit 4.2). Der 

henvises igen til Rapport nr.1, hvis læseren er interesseret i at sammenligne tallene fra 2011 (som 

er vist i denne rapport) med tallene fra 2010.   

Resultatoversigten adskiller sig ligeledes fra opgørelsen i 2010. I 2010 illustrerede resultatlisten 

forskellen mellem institutionernes score og benchmark indenfor området. Denne rapport illustrerer 

imidlertid udviklingen i institutionens score fra 2010 til 2011.  

Endelig adskiller denne rapport sig fra Rapport nr. 1, da sidste afsnit udgør en opsamling på 

evalueringsspørgsmålene. 

I resultatoversigten er en mærkbar positiv forskel mellem Potteskårets scorer markeret med grøn, 

mens en mærkbar negativ forskel er markeret med rød. Vi gør dog opmærksom på at det ikke altid 

er positivt at ligge højt på skalaen, men derimod også kan være negativt. Gennem rapporten gøres 

der opmærksom på om det er positivt eller negativt ved den enkelte figur. I resultatoversigten er 

det på de fleste skalaer positivt at ligge højt med undtagelse af følgende skalaer: 

 Stress 

 Fysisk ubehag og udmattelse 

 Manglende energi 

 Manglende motivation 

 Søvnighed 
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3 Resultatoversigt1 

STØJ & FYSISKE RAMMER 

Gennemsnit på 0 – 100 (landsgns.) skala eller 1-6 skala 

(KKFO gns., Plads til alle gns. & skolestøj gns.) 

Potteskåret 

2010 

Potteskåret 

2011 

Difference  

(2010->2011) 

OPLEVELSEN AF GENERENDE STØJ (1-6 skala) 2,5 4,2 1,7 

STØJENS BETYDNING FOR DET PÆDAGOISKE 

ARBEJDE (0-100 skala) 
41,1 69,2 28,1 

HENSIGTSMÆSSIGHEDEN AF ARBEJDSPLADSENS 

INDRETNING (1-6 skala) 
2,6 4,4 1,8 

 

TILFREDSHED MED ARBEJDET OG KVALITEN I ARBEJDET 

Gennemsnit på 0 – 100 (landsgns.) skala eller 1-6 skala 

(KKFO gns. & skolestøj gns) 

Potteskåret 

2010 

Potteskåret 

2011  

Difference  

(2010->2011) 

OVERORNDET JOBTILFREDHED (1-6 skala) 5 5,5 0,5 

TRIVSEL (1-6 skala) 4,5 5,3 0,8 

TILFREDSTILLENDE KVALITET I ARBEJDET (1-6 

skala) 
4,1 5,3 1,2 

 

  

                                                

1 Læseren bør være opmærksom på, at differencen i denne resultatliste illustrer udviklingen i 

institutionens score fra 2010 til 2011, mens resultatlisten i Rapport nr.1 illustrerede differencen 

mellem institutionens score i 2010 og benchmark’et.   
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DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 

Gennemsnit på 0 – 100 (landsgns.) skala eller 1-6 skala 

(KKFO gns. & skolestøj gns.) 

Potteskåret 

2010 

Potteskåret 

2011  

Difference  

(2010 ->2011) 

MENING I ARBJEDET (1-6 skala) 4,9 5,6  0,7 

SOCIAL KAPITAL (1-6 skala) 4,7 5,2 0,5 

SOCIAL STØTTE OG FEEDBACK (0-100 skala) 60,2 60,4 0,2 

 

HELBRED, STRESS & MENTAL UDTRÆTNING 

Gennemsnit på 0 – 100 (landsgns.) skala eller 1-6 skala 

(Plads til alle gns. & skolestøj gns.) 

Potteskåret 

2010 

Potteskåret 

2011  

Difference  

(2010->2011) 

HELBRED (0-100 skala) 58,3 63,5 5,2 

STRESS (0-100 skala) 39,6 25,5  14,1 

FYSISK UBEHAG OG UDMATTELSE (1-6 skala) 2,1 1,5 0,6 

MANGEL PÅ ENERGI (1-6 skala) 3,4 2,5 0,9 

MANGEL PÅ MOTIVATION (1-6 skala) 2,1 1,7 0,4 

SØVNINGHED (1-6 skala) 3,0 2,3 0,7 
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4 Støj og de fysiske rammer på arbejdspladsen 

I dette kapitel undersøges det i afsnit 4.1, hvordan medarbejderne oplever støj i fritidsordningen og 

hvor stor en gene medarbejderne mener støj er bl.a. for deres arbejde. Derudover undersøges det 

i afsnit 4.2, hvilke kilder der medfører støj på institutionen, samt hvor belastende støj opleves set i 

forhold til andre fysiske rammer på arbejdspladsen. I afsnit 4.3 beskrives medarbejdernes viden 

om initiativer på området.  

4.1 Oplevelsen af støj 

KKFO-området er et meget støjbelastet område. Støj defineres typisk som uønsket lyd, mens 

forstyrrende støj defineres som støj der forstyrrer ens arbejde. Høj støj defineres ofte som støj, der 

er så høj, at man er nødt til at hæve stemmen for at kunne tale sammen. I KKFO-området viser 

undersøgelser at støj på arbejdet resulterer i, at medarbejderne oplever lydfølsomhed, tinnitus og 

hørenedsættelse. Man skal dog være opmærksom på at oplevelsen af den samme støjbelastning 

kan være forskellig fra person til person.  

Det nedenstående spørgsmål stammer fra Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse. Det er 

positivt at ligge højt på spørgsmålet. 

 
 

 

 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

Jeg kan udføre mit arbejde 
uden at blive udsat for 
generende støj 

0 2 4 8 7 3 0 24 

,0% 8,3% 16,7% 33,3% 29,2% 12,5% ,0% 100,0% 
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Det nedenstående spørgsmål stammer fra Projekt Skolestøj. Det er positivt at ligge højt på 

spørgsmålet

 
 

 

 
Aldrig 

Sjældent eller 
meget lidt 

 ca. 1/4 af 
tiden 

ca. 1/2 af 
tiden 

 ca. 3/4 af 
tiden 

Næsten hele 
tiden Total 

Hvor ofte er du udsat for 
støj, der forstyrrer dit 
pædagogiske arbejde  

0 11 13 0 0 0 24 

,0% 45,8% 54,2% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

De nedenstående spørgsmål stammer fra Projekt Skolestøj 

 Ja Nej Total 

Synes du, at din hørelse er 
nedsat? 

10 14 24 

41,7% 58,3% 100,0% 

 

 

Hvis ja til ovenstående spørgsmål Ja Nej Total 

Synes du, at den nedsatte hørelse påvirker din arbejdsevne negativt? 

3 7 10 

30% 70% 100% 

Har du nedsat hørelse i en sådan grad, at du har svært ved at følge med i en 
samtale når flere er samlet (uden brug af høreapparat)?  

3 9 10 

30% 70% 100% 
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4.2 Fysiske rammer og støjkilder på arbejdspladsen  

Støjbelastninger kan have mange kilder og det er derfor vigtigt at indkredse, hvilke kilder der er 

mest belastende, når lydmiljøet ønskes forbedret. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, 

hvor stor en belastning støj udgør set i forhold til andre fysiske rammer der kan forringe 

arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.  

Det nedenstående spørgsmål stammer fra stammer fra Københavns Kommunes 

Trivselsundersøgelse og giver et ’alt-i-alt indtryk’ af respondenternes oplevelse af indretningen af 

institutionen. Det er positivt at ligge højt på spørgsmålet. 

 
 

 

 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

Min arbejdsplads er 
hensigtsmæssigt indrettet 

0 2 2 6 10 3 1 24 

,0% 8,3% 8,3% 25,0% 41,7% 12,5% 4,2% 100,0% 
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Den nedenstående figur skal illustrerer på den ene side, hvor forstyrrende støjkilderne på 

institutionen opleves i forhold til hinanden, og på den anden side hvor ofte de forekommer. 

Spørgsmålene er inspireret af Projekt Skolestøj, men er udbygget og gjort fritidsordningsspecifikke. 

Der er udregnet et gennemsnit for både hvor forstyrrende støjkilderne er og hvor ofte de 

forekommer. Støjkildens forstyrrende effekt og dens hyppighed for at fremkomme er herefter 

plottet mod hinanden. I øverste højre hjørne er de støjkilder der både er meget forstyrrende og 

som forekommer hyppigt. I nederste venstre hjørne er de støjkilder som er mindre forstyrrende og 

forekommer sjældent. I øverste venstre hjørne er de støj kilder som forekommer ofte, men som 

ikke vurderes særlig forstyrrende. I nederste højre hjørne er de støjkilder der er meget 

forstyrrende, men som ikke forekommer særlig ofte. 

 

 

1
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Den forstyrrende effekt 

Støj - Potteskåret 
- Hvor forstyrrende oplever du støj fra følgende kilder? 

- Hvor ofte forekommer det? 

Lyde fra computere (1,2 ; 1,5)

Fra ventilation eller maskiner i institutionen (1,7 ; 1,4)

Tale fra voksne i højt niveau (1,7 ; 1,5)

Larm fra legetøj (2 ; 2)

Skramlen med møbler (2 ; 1,9)

Lyd fra børn, der er vrede, kede af det eller frustrerede (2,8 ; 2,5)

Fra gangen eller andre lokaler (2,5 ; 2,7)

Lyd fra børn, der er glade og begejstrede (2,5 ; 3,2)

Almindelig uro (2,6 ; 2,7)

Anden støjkilde (1,5 ; 1,6)

Ikke forstyrrende 
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Næsten uudholdelig 
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Figurerne på denne side illustrerer, hvor stor oplevelsen af støjbelastninger er sammenlignet med 

andre faktorer. 

Det nedenstående spørgsmål stammer fra Projektet Skolestøj 

 

I nedenstående figur sammenlignes den ovenstående figurs besvarelser på støj spørgsmålet, med 

besvarelsen fra 2010. 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Støv og skidt

Trykkende ”dårlig” luft 

Støj

Temperaturen i lokalet er for høj

Ubehagelig lugt

Lys, der er for dæmpet

Lys forårsager genskin og/eller refleksioner

Statisk elektricitet, får ofte stød

Temperaturen i lokalet svinger

Træk

Temperaturen i lokalet er for lav

22% 

21% 

17% 

13% 

4% 

4% 

4% 

4% 

65% 

63% 

61% 

71% 

57% 

35% 

13% 

9% 

50% 

32% 

23% 

13% 

17% 

22% 

17% 

39% 

61% 

83% 

87% 

50% 

68% 

77% 

Har du inden for de sidste tre måneder følt dig generet af nogen af følgende 
forhold på dit arbejde? 

Ja ofte (hver dag) Ja nogen gange Nej aldrig

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Støj (2011)

Støj (2010)

17% 

72% 

61% 

22% 

22% 

6% 

Har du inden for de sidste tre måneder følt dig generet af nogen af følgende 
forhold på dit arbejde? 

Ja ofte (hver dag) Ja nogen gange Nej aldrig
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Det nedenstående spørgsmål er formuleret af projektkonsulenterne selv. 

 

I nedenstående figur sammenlignes den ovenstående figurs besvarelser på spørgsmålet om 

lydforholdene, med besvarelsen fra 2010. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De økonomiske rammer i institutionen?

Normeringen i institutionen?

De fysiske rammer i institutionen?

Lydforholdene i institutionen?

Måden arbejdet er organiseret på?

4% 13% 

22% 

17% 

5% 

4% 

43% 

48% 

30% 

27% 

57% 

22% 

17% 

39% 

36% 

22% 

17% 

13% 

13% 

32% 

17% 

Hvor ofte føler du, at du må gå på kompromis med den pædagogiske opgave 
pga... 

Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig
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4.3 Institutionens indsats mod støj 

De nedenstående spørgsmålene er inspireret af Projekt Skolestøj, men er udbygget og gjort 

fritidsordningsspecifikke.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ingen indsats mod støj på institutionen mig bekendt (2010)

Ingen indsats mod støj på institutionen mig bekendt (2011)

Andre indsatser (2010)

Andre indsatser (2011)

Jeg har talt med kolleger om støj på institutionen (2010)

Jeg har talt med kolleger om støj på institutionen. (2011)

Der er sat ”støjøre” (støjmåler) op i et eller flere lokaler 
(2010) 

Der er sat ”støjøre” (støjmåler) op i et eller flere lokaler 
(2011) 

Sikkerhedsgruppen arbejder aktivt med støj (2010)

Sikkerhedsgruppen arbejder aktivt med støj (2011)

Der foregår en pædagogisk indsats for at mindske støjen
(2010)

Der foregår en pædagogisk indsats for at mindske støjen
(2011)

Støj har været diskuteret på et personalemøde (2010)

Støj har været diskuteret på et personalemøde (2011)

Ombygninger, hvor der er blandt andet er taget særligt
hensyn til støjdæmpning (2010)

Ombygninger, hvor der er blandt andet er taget særligt
hensyn til støjdæmpning (2011)

11% 

17% 

4% 

67% 

17% 

44% 

17% 

67% 

42% 

61% 

46% 

89% 

50% 

44% 

100% 

Ved du om institutionen gør en indsats mod støj? 
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5 Jobtilfredshed, trivsel og fastholdelsespotentiale 

5.1 Jobtilfredshed 

Jobtilfredsheden er et samlet mål for, hvordan den enkelte trives i sit arbejde. Høj jobtilfredshed 

medfører normalt lavere fravær og mindre personaleomsætning. Man skal dog være opmærksom 

på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Den samlede tilfredshed 

er udtryk for en overordnet vurdering, hvor man tager alle plusser og minusser i betragtning.  

Det nedenstående spørgsmål der danner grundlag for skalaen om ’jobtilfredshed’ stammer fra 

Københavns Kommunens Trivselsundersøgelse. Det er positivt at ligge højt på spørgsmålet om 

jobtilfredshed 

 
 

 

 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

Jeg er - alt i alt - godt 
tilfreds med mit arbejdsliv 

0 0 2 0 6 16 0 24 

,0% ,0% 8,3% ,0% 25,0% 66,7% ,0% 100,0% 
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5.2 Fastholdelse af jobbet 

Medarbejdernes overvejelser om at bibeholde arbejdet er ligeledes en indikator for, hvor tilfreds 

man overordnet set er med arbejdspladsen. Ansatte, der er involverede i deres arbejdsplads, er 

som regel mindre tilbøjelige til at søge væk og mere indstillede på at gøre noget ekstra for at få 

tingene til at fungere godt.  

Det nedenstående spørgsmål om i hvilken udstrækning man forventer at have arbejdet mere end 

to år endnu stammer fra Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse. Det er positivt at ligge højt 

på spørgsmålet om ’forventet fastholdelse af arbejdet’ 

 
 

 

 
1 passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 passer 
helt Ved ikke Total 

Jeg forventer at kunne 
holde til mit arbejde i mere 
end to år endnu 

2 0 0 2 0 17 3 24 

8,3% ,0% ,0% 8,3% ,0% 70,8% 12,5% 100,0% 

Søjlediagrammet ovenfor sammenligninger tallene fra 2010 og 2011. I princippet kan søjlerne dog 

ikke sammenlignes direkte. Det skyldes, at spørgsmålet fra 2010 ved en fejl lød ’Jeg forventer at 

kunne holde mit arbejde i mere end to år endnu’. For at rette op på denne fejl har vi i spørgsmålet 

fra 2011 tilføjet ’til’, så spørgsmålet lyder: ’Jeg forventer at kunne holde til mit arbejde i mere end to 

år endnu’. 

Det nedenstående spørgsmål stammer fra Projekt Skolestøj. 

 

Nej 
Ja til en anden 
fritidsordning 

Ja til et andet 
job end 

pædagog 

Ja til et andet 
job end som 

pædagog 
Ja på 

efterløn 
Ja på 

pension Total 

Overvejer du at skifte job 
eller forlade 
pædagogjobbet? 

20 0 2 2 0 0 24 

83,3% ,0% 8,3% 8,3% ,0% ,0% 100,0% 
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5.3 Trivsel på arbejdspladsen  

I Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse er der udviklet en skala som samlet set beskriver, 

i hvilket omfang medarbejderne trives på arbejdspladsen. Skalaen består af spørgsmålene i 

nedenstående frekvenstabel. I søjlediagrammet er udregnet en gennemsnitlig score for samtlige 

besvarelser. Vi tager dog forbehold for, at vi ikke ved om skalaen er valideret.  

Det er positivt at ligge højt på spørgsmålene om trivsel.  

 
 

Trivsel 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

Hos os er stemningen 
præget af arbejdsglæde 

0 1 2 3 7 11 0 24 

0% 4% 8% 13% 29% 46% 0% 100% 

Jeg kan udføre mit arbejde 
i en tilfredsstillende kvalitet 

0 0 1 3 7 13 0 24 

0% 0% 4% 13% 29% 54% 0% 100% 

Mine arbejdsopgaver er 
tilstrækkeligt afvekslende 

1 1 1 0 7 14 0 24 

4% 4% 4% 0% 29% 58% 0% 100% 

Jeg oplever, at vi har tillid 
til hinanden på min 
arbejdsplads 

0 0 4 3 6 10 1 24 

0% 0% 17% 13% 25% 42% 4% 100% 

Jeg kan anbefale andre at 
søge arbejde hos os 

0 0 2 0 6 15 1 24 

0% 0% 8% 0% 25% 63% 4% 100% 

Jeg er tilfreds med 
balancen mellem mit 
arbejdsliv og mit 
familie/fritidsliv 

0 1 0 3 3 17 0 24 

0% 4% 0% 13% 13% 71% 0% 100% 

Jeg er - alt i alt - godt 
tilfreds med mit arbejdsliv 

0 0 2 0 6 16 0 24 

0% 0% 8% 0% 25% 67% 0% 100% 
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6 Kvalitet og effektivitet i leveringen af kerneydelsen 

Det er vigtigt for alle ansatte, at det er tydeligt, hvad der betragtes som kvalitet i arbejdet, og at det 

er muligt at komme til at udføre et stykke arbejde af høj kvalitet. Nogle af de faktorer, der kan 

begrænse mulighederne for at yde arbejde af høj kvalitet, er manglende tid, for få ressourcer, 

manglende kvalifikationer eller manglende redskaber.  

Det nedenstående spørgsmål stammer fra Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse. Det er 

positivt at ligge højt på spørgsmålet om kvalitet. 

 

 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

Jeg kan udføre mit arbejde 
i en tilfredsstillende kvalitet 

0 0 1 3 7 13 0 24 

,0% ,0% 4,2% 12,5% 29,2% 54,2% ,0% 100,0% 

 

De nedenstående spørgsmål stammer fra ligeledes fra Københavns Kommunes 

Trivselsundersøgelse, men indgår ikke i den ovenstående skala. 

 

Effektivitet 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

Jeg mener, at vi generelt 
løser vores opgaver på en 
hensigtsmæssig måde. 

0 0 1 9 5 9 0 24 

0% 0% 4% 38% 21% 38% 0% 100% 

Hos os bliver tingene 
ændret, hvis man gør 
opmærksom på, at noget 
kan gøres bedre. 

0 1 3 4 9 7 0 24 

0% 4% 13% 17% 38% 29% 0% 100% 
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7 Psykisk arbejdsmiljø 

7.1 Følelsesmæssige krav i arbejdet 

Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Det er derfor vigtigt, at de 

ansatte er ”klædt på” til at tackle de følelsesmæssige krav. Det er også vigtigt, at medarbejderne 

kan regne med at få støtte fra ledere og kolleger, når der opstår problemer med at klare de 

følelsesmæssige krav.  

Spørgsmålene om følelsesmæssige krav i arbejdet stammer fra Det Nationale Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø (NFA). Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de fire besvarelser. 

Det er negativt at ligge højt på spørgsmålene om følelsesmæssige krav 

 

Følelsesmæssige krav 1 
Altid Ofte Sommetider Sjældent 

Aldrig/ næsten 
aldrig Total 

Bringer dit arbejde dig i 
følelsesmæssigt belastende 
situationer? 

0 3 10 8 3 24 

0% 13% 42% 33% 13% 100% 

Skal du tage stilling til andre 
menneskers personlige 
problemer i dit arbejde? 

2 5 12 5 0 24 

8% 21% 50% 21% 0% 100% 

 

 

Følelsesmæssige krav 2 
I meget høj 

grad I høj grad Delvist I ringe grad 
I meget ringe 

grad Uoplyst Total 

Er dit arbejde følelsesmæssigt 
belastende? 

0 4 9 9 1 1 24 

0% 17% 38% 38% 4% 4% 100% 

Bliver du følelsesmæssigt 
berørt af dit arbejde? 

1 6 9 6 2 0 24 

4% 25% 38% 25% 8% 0% 100% 
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7.2 Mening i arbejdet 

Det er vigtigt for de fleste mennesker, at arbejdet opleves som meningsfuldt. Det giver mening, når 

man kan se, at arbejdet bidrager til virksomhedens samlede produktion, og/eller, at det er til gavn 

for andre i samfundet.  

Spørgsmålet om oplevelsen af meningen med arbejdsopgaverne stammer fra Københavns 

Kommunes Trivselsundersøgelse.  

Det er positivt at ligge højt på spørgsmålet om mening i arbejdet 

 

 

 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

Jeg kan se meningen med 
mine arbejdsopgaver 

0 0 0 1 8 15 0 24 

,0% ,0% ,0% 4,2% 33,3% 62,5% ,0% 100,0% 
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7.3 Rollekonflikter 

Enhver arbejdsfunktion er kendetegnende ved, at der rettes en lang række forventninger til 

medarbejderen. Hvis disse forventninger er uklare eller indbyrdes modstridende, vil der være 

manglende rolleklarhed. Det kan være belastende for medarbejderen.  

Spørgsmålene om rollekonflikter i arbejdet stammer fra Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø (NFA). Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de fire besvarelser. 

Det er negativt at ligge højt på spørgsmålene om rollekonflikter 

 

 

Rollekonflikter 
I meget høj 

grad I høj grad Delvist I ringe grad 
I meget ringe 

grad Uoplyst Total 

Foretager du dig noget i 
arbejdet, som bliver accepteret 
af nogle personer, men ikke af 
andre? 

1 1 13 6 2 1 24 

4% 4% 54% 25% 8% 4% 100% 

Må du somme tider gøre noget, 
der egentlig skulle have været 
gjort anderledes? 

0 1 14 6 3 0 24 

0% 4% 58% 25% 13% 0% 100% 

Må du sommetider foretage dig 
ting i dit arbejde, som 
forekommer dig unødvendige? 

0 2 8 11 2 1 24 

0% 8% 33% 46% 8% 4% 100% 

Bliver der stillet modstridende 
krav til dig i dit arbejde? 

0 0 6 10 6 2 24 

0% 0% 25% 42% 25% 8% 100% 
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7.4 Social kapital  

Social kapital er en tilgang til psykisk arbejdsmiljø, som handler om de relationer, der er bygget op 

om kerneydelsen. Social kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand 

til i fællesskab at løse kerneopgaven. Det handler om de relationer, der er i virksomheden, og 

hvordan de er. Hvis relationerne bygger på tillid og retfærdighed, så har virksomheden en høj 

social kapital. Retfærdighed handler både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og 

det resultat, der kommer ud af det, mens tillid handler om, hvorvidt man tror på hinanden, og om 

man kan give udtryk for sine holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner.  

Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de fire besvarelser. Det er positivt at ligge højt 

på spørgsmålene om social kapital. 

 
 

Social kapital 
1 Passer 
slet ikke 2 3 4 5 

6 Passer 
helt Ved ikke Total 

På min arbejdsplads kan 
man stole på de 
udmeldinger, der kommer 
fra ledelsen 

0 0 1 2 10 11 0 24 

0% 0% 4% 8% 42% 46% 0% 100% 

På min arbejdsplads stoler 
ledelsen på, at 
medarbejderne gør et godt 
stykke arbejde. 

0 0 0 3 2 19 0 24 

0% 0% 0% 13% 8% 79% 0% 100% 

På min arbejdsplads bliver 
konflikter løst på en 
retfærdig måde. 

0 1 1 3 6 13 0 24 

0% 4% 4% 13% 25% 54% 0% 100% 

På min arbejdsplads bliver 
arbejdsopgaverne fordelt 
på en retfærdig måde. 

0 3 1 5 7 8 0 24 

0% 13% 4% 21% 29% 33% 0% 100% 
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7.5 Social støtte og feedback fra kollegaer  

Social støtte og feedback fra kollegaer handler om samarbejdet inden for en afgrænset enhed. Et 

godt samarbejde indebærer: At man er gode til at hjælpe og støtte hinanden, når der er brug for 

det, at man kan løse problemer, når de opstår, at man stoler på hinanden, at man har respekt for 

hinandens faglighed og kompetence, og at der er en god stemning. Et godt samarbejde indebærer 

også, at der er plads til og respekt for forskelligheder. 

Spørgsmålene om social støtte og feedback fra kollegaer stammer fra Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de tre 

besvarelser. 

Det er positivt at ligge højt på spørgsmålene om social støtte og feedback fra kollegaerne 

 
 

Social støtte og feedback fra 
kollegaerne Altid Ofte Sommetider Sjældent 

Aldrig/ næsten 
aldrig Total 

Hvor ofte får du hjælp og støtte 
fra dine kolleger? 

2 10 11 1 0 24 

8% 42% 46% 4% 0% 100% 

Hvor ofte er dine kolleger villige 
til at lytte til dine problemer med 
arbejdet? 

5 14 4 1 0 24 

21% 58% 17% 4% 0% 100% 

Hvor ofte taler dine kolleger 
med dig om, hvor godt du 
udfører dit arbejde? 

0 5 10 7 2 24 

0% 21% 42% 29% 8% 100% 
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8 Helbred og velbefindende  

8.1 Selvvurderet helbred 

Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, 

at denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af 

sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. I reglen er selvvurderet helbred bedre til at forudsige 

disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Hvis medarbejderne samlet set har dårligt 

selvvurderet helbred, kan man overveje, om det hænger sammen med arbejdsforholdene. 

Spørgsmålet stammer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

Det er positivt at ligge højt på spørgsmålet om selvvurderet helbred. 

 

 

 
Fremragen

de Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Total 

Hvordan synes du, dit helbred 
er alt i alt 

3 9 10 2 0 24 

12,5% 37,5% 41,7% 8,3% ,0% 100,0% 

8.2 Stress 

Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Stress i kortere perioder kan 

være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-

niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig 

stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i 

bevægeapparatet. Hvis det generelle stress-niveau på en arbejdsplads er højt, kan det hænge 

sammen med arbejdsforholdene.  
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Spørgsmålene stammer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de fire besvarelser. 

Det er negativt at ligge højt på spørgsmålene om stress  

 
De følgende spørgsmål 
handler om, hvordan du har 
haft det de sidste 4 uger Hele tiden 

En stor del af 
tiden 

En del af 
tiden Lidt af tiden 

På intet 
tidspunkt Total 

Hvor tit har du haft problemer 
med at slappe af? 

1 0 2 14 7 24 

4% 0% 8% 58% 29% 100% 

Hvor tit har du været irritabel? 

0 0 6 15 3 24 

0% 0% 25% 63% 13% 100% 

Hvor tit har du været anspændt? 

0 1 5 12 6 24 

0% 4% 21% 50% 25% 100% 

Hvor tit har du været stresset? 

0 3 2 11 8 24 

0% 13% 8% 46% 33% 100% 

8.3 Mental udtrætning 

Mental træthed er et normalt fænomen, som de fleste vil opleve. Mental træthed kan enten være 

kortvarig eller kronisk. Den kortvarige mentale træthed kan ofte afhjælpes med søvn eller hvile. Det 

er imidlertid vigtigt at mindske oplevelsen af mental træthed, da den påvirker medarbejderens 

ydeevne på arbejdspladsen. Eksempler på effekten af mental træthed er fx at miste evnen til at 

foretage bedømmelser, ligegyldighed, udeladelser af detaljer og generel uønsket adfærd.  

Der er ikke en skarp linje mellem de psykologiske og fysiske former for mental træthed, men der er 

udarbejdet en model med fire inter-relaterede skalaer som fra hver sit udgangspunkt forsøger at 

indfange oplevelsen af mental træthed (jf. Projekt Skolestøj og Åhsberg 1998).  
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Oplevelse af fysisk ubehag og udmattelse 

Den første skala man kan måle mental udtrætning på er oplevelsen af fysisk ubehag og 

udmattelse. Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de otte besvarelser. Det er negativt 

at ligge højt på spørgsmålene om fysisk ubehag og udmattelse. 

 
Herunder følger et par typiske udtryk, som personer anvender til at beskrive følelsen af træthed. Tænk på den træthed, du føler 

ved slutningen af en typisk arbejdsdag. I hvilken udstrækning føler du, at udtrykkende beskriver dette?’. 

Fysisk ubehag 
og udmattelse 

1 
(overhovedet 

ikke) 2 3 4 5 6 
7 (i meget høj 

grad) Total 

Hjertebanken 

18 3 0 1 2 0 0 24 

75% 13% 0% 4% 8% 0% 0% 100% 

Svedig 

7 10 2 3 1 1 0 24 

29% 42% 8% 13% 4% 4% 0% 100% 

Stakåndet 

20 3 1 0 0 0 0 24 

83% 13% 4% 0% 0% 0% 0% 100% 

Forpustet 

23 1 0 0 0 0 0 24 

96% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Anspændte 
muskler 

8 7 4 3 1 1 0 24 

33% 29% 17% 13% 4% 4% 0% 100% 

Stive led 

21 1 1 1 0 0 0 24 

88% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 100% 

Har smerter 

20 4 0 0 0 0 0 24 

83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Gisper 

23 1 0 0 0 0 0 24 

96% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
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Oplevelse af manglende energi 

Den anden skala man kan måle mental udtrætning på er oplevelsen af manglende energi. 

Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de fire besvarelser. Det er negativt at ligge højt 

på spørgsmålene om manglende energi. 

 
 

 

’Herunder følger et par typiske udtryk, som personer anvender til at beskrive følelsen af træthed. Tænk på den træthed, du 

føler ved slutningen af en typisk arbejdsdag. I hvilken udstrækning føler du, at udtrykkende beskriver dette?’. 

Mangel på 
energi 

1 (overhovedet 
ikke) 2 3 4 5 6 

7 (i meget høj 
grad) Total 

Slidt 

3 7 10 1 2 1 0 24 

13% 29% 42% 4% 8% 4% 0% 100% 

Færdig 

3 10 6 3 0 1 1 24 

13% 42% 25% 13% 0% 4% 4% 100% 

Udtømt 

15 7 1 0 0 1 0 24 

63% 29% 4% 0% 0% 4% 0% 100% 

Udkørt 

2 11 8 1 0 1 1 24 

8% 46% 33% 4% 0% 4% 4% 100% 
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Oplevelsen af manglende motivation 

Den tredje skala man kan måle mental udtrætning på er oplevelsen af manglende motivation. 

Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de fire besvarelser. Det er negativt at ligge højt 

på spørgsmålene om manglende motivation. 

 
 

’Herunder følger et par typiske udtryk, som personer anvender til at beskrive følelsen af træthed. Tænk på den træthed, du 

føler ved slutningen af en typisk arbejdsdag. I hvilken udstrækning føler du, at udtrykkende beskriver dette?’. 

Mangel på 
motivation 

1 (overhovedet 
ikke) 2 3 4 5 6 

7 (i meget høj 
grad) Total 

Uengageret 

4 12 4 3 0 1 0 24 

17% 50% 17% 13% 0% 4% 0% 100% 

Passiv 

9 9 2 4 0 0 0 24 

38% 38% 8% 17% 0% 0% 0% 100% 

Ligeglad 

18 5 0 1 0 0 0 24 

75% 21% 0% 4% 0% 0% 0% 100% 

Uinteresseret 

21 2 1 0 0 0 0 24 

88% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 100% 
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Oplevelsen af træthed/søvnighed 

Den tredje skala man kan måle mental udtrætning på er oplevelsen af manglende træthed. 

Søjlediagrammet viser den gennemsnitlig score for de tre besvarelser. Det er negativt at ligge højt 

på spørgsmålene om oplevelsen af træthed.  

 
 

 

’Herunder følger et par typiske udtryk, som personer anvender til at beskrive følelsen af træthed. Tænk på den træthed, du 

føler ved slutningen af en typisk arbejdsdag. I hvilken udstrækning føler du, at udtrykkende beskriver dette?’. 

Søvnighe
d 

1 (overhovedet 
ikke) 2 3 4 5 6 

7 (i meget høj 
grad) Total 

Øjnene 
falder i 

4 11 5 2 1 1 0 24 

17% 46% 21% 8% 4% 4% 0% 100% 

Døsig 

8 10 3 2 1 0 0 24 

33% 42% 13% 8% 4% 0% 0% 100% 

Søvnig 

7 12 2 1 1 1 0 24 

29% 50% 8% 4% 4% 4% 0% 100% 
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9 Evaluering af projektet 

9.1 Kendskab til projektet 

 

 
Ja, jeg kender til 

det 
Nej, jeg har ikke 

hørt om det Ved ikke Total 

Har du kendskab til projekt 
"Plads til alle"? 

23 1 0 24 

95,8% 4,2% ,0% 100,0% 

9.2 Vurdering af procesdagene 

 

 
Ja, i alle 3 

Ja, i nogen af 
dem Nej Ved ikke Total 

Har du deltaget i de 3 
procesdage? 

13 5 6 0 24 

54,2% 20,8% 25,0% ,0% 100,0% 

 

 

Hvis du har deltaget i 
procesdagene, i hvilken 
grad har disse 
møder(/processen) efter 
din vurdering: 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist 

I ringe 
grad 

I meget ringe 
grad 

Ikke 
relevant Uoplyst Total 

Øget kendskab til støjs 
betydning for det 
pædagogiske arbejde? 

5 9 4 0 0 6 0 24 

21% 38% 17% 0% 0% 25% 0% 100% 

Haft positiv betydning for 
personalegruppens snak om 
jeres pædagogiske arbejde? 

5 9 4 0 0 6 0 24 

21% 38% 17% 0% 0% 25% 0% 100% 

Påvirket tilrettelæggelsen af 
det pædagogiske arbejde 
(fordeling af opgaver, 
placeringen af aktiviteter 
m.v.)? 

3 5 7 3 0 6 0 24 

13% 21% 29% 13% 0% 25% 0% 100% 

Gjort det lettere for jer at 
tænke støj ind i nye 
pædagogiske aktiviteter, 
herunder nye former for 
lege/legetøj? 

3 6 6 3 0 6 0 24 

13% 25% 25% 13% 0% 25% 0% 100% 

Gjort det muligt for jer at 
prioritere hvilke tiltag, der 
kunne reducere 
støjbelastningen i 
fritidsordningen? 

4 12 1 0 0 6 1 24 

17% 50% 4% 0% 0% 25% 4% 100% 
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9.3 Vurdering af de bygningsmæssige ændringer 

 

 Ja Nej Ved ikke Total 

Har du kendskab til 
ændringerne?  

24 0 0 24 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

Hvis du har svaret ja til, at du 
har kendskab til ændringerne, 
i hvilken grad oplever du, at 
disse ændringer samlet set 
har: 

I meget høj 
grad I høj grad Delvist I ringe grad 

I meget ringe 
grad Total 

Været relevante, dvs. rettet sig 
mod de største støjproblemer 

16 8 0 0 0 24 

67% 33% 0% 0% 0% 100% 

Reduceret støjbelastningen i 
fritidsordningen? 

13 11 0 0 0 24 

54% 46% 0% 0% 0% 100% 

Givet bedre muligheder for det 
pædagogiske arbejde? 

11 11 2 0 0 24 

46% 46% 8% 0% 0% 100% 

 

 

 
I meget høj 

grad I høj grad Delvist I ringe grad 
I meget ringe 

grad Total 

Har de byggetekniske 
ændringer haft nogen negative 
konsekvenser for ansatte eller 
børn? 

1 0 4 7 12 24 

4% 0% 17% 29% 50% 100% 

 

9.4 Vurdering af projektet – samlet set 

 

 
I meget høj 

grad I høj grad Delvist I ringe grad 
I meget ringe 

grad Total 

I hvor høj grad har du følt dig 
involveret i projektet? 

6 6 9 3 0 24 

25% 25% 38% 13% 0% 100% 
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I meget høj 

grad I høj grad Delvist I ringe grad 
I meget ringe 

grad Total 

Tror du de gennemførte 
foranstaltninger vil reducere 
sygefraværet? 

0 6 14 4 0 24 

0% 25% 58% 17% 0% 100% 

 

Omgivelsernes reaktion på projektets virkning 

 Ja Nej Ved ikke Uoplyst Total 

Oplever du at børnene har 
reageret på det ændrede 
lydmiljø?  

10 3 10 1 24 

41,7% 12,5% 41,7% 4,2% 100,0% 

 

 

 Ja Nej Ved ikke Total 

Har du fået kommentarer fra 
forældre om deres oplevelse af 
støjindsatsen? 

19 3 2 24 

79,2% 12,5% 8,3% 100,0% 

 

 

 Ja Nej Ved ikke Total 

Har du fået kommentarer fra 
skolens lærere om deres 
oplevelse af støjindsatsen? 

10 10 4 24 

41,7% 41,7% 16,7% 100,0% 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bidraget til at forbedre lydmiljøet i fritidsordningen?

Reduceret den støjbelastning, du er udsat for i dit
arbejde?

Øget trivslen og arbejdsglæden på dit arbejde?

38% 

29% 

17% 

50% 

50% 

58% 

13% 

17% 

25% 

4% 

I hvilket omfang oplever du, at projekt ”Plads til alle” har : 

I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad
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Bilag 5  

Kommentarer i den afsluttende spørgeskemaundersøgelse 

48. - Skriv gerne eksempler på hvordan procesdagene(/processen) har 

medført ændringer hos jer: 

Børneborgen 
 Dejligt projekt - har været med til at igangsætte processer, hvor vi har tænkt indretning ift. Støj 

 Jeg har kun deltaget i det sidste møde 

 Vi har indrettet stuerne på en anden måde og vi har færre børn på stuerne af gangen. Vi er blevet 

meget mere bevidste omkring støj 

NORD 
 Majoriteten af de der deltog i procesdagene er ikke længere ansat. Vi, der er tilbage, har profiteret 

positivt og forsøger at give det videre til nye ansatte 

Potteskåret 
 Bedre fordybelse med børnene, mere ro, aktiviteter 

 Bevidsthed om støj. Kommende ønsker blev mere specifik 

 Vi tænker altid i støj når vi søsætter nye projekter/aktiviteter 

52. - Hvilke af de gennemførte ændringer vil du fremhæve som særlig 

vigtige? 

Børneborgen 
 Alle har været lige vigtige ligesom vores trappeopgang - hvor der opleves en kæmpe støjreduktion 

selvom det ikke er et opholdsrum 

 Bevidstheden om brug af Riddersalen og de ændringer der er kommet, har gjort X'er-tjansen mere 

"overskuelig/behagelig" 

 Det støjabsorberende i har sat op, det er sat op på Tårnfalken 

 Isolering af trappeareal samt riddersal har ændret støjen positivt 

 Støjplader + vægge. Nye døre mellem stuerne 

 Tårnfalken og gangen bedst effekt 

NORD 
 Alle - dog specielt opsætning af støjabsorberende plader i tumlesalen, hvor akustikken tidligere var 

under kritik. Nu er akustikken blevet meget bedre 

 Den nye væg/skydelåge i køkkenet. Den nye væg og dør i tegne/spillerum 
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 Ekstra væg, der har skabt nyt rum på fritidshjemmet 

 Køkkenet: at lukke køkkenet med glas har betydet at det er langt lettere at inddrage et par børn i 

madlavningen. Når det er lukket er det lettere at overskue. 

Potteskåret 
 Aflukkede rum 

 Alle på nær inforteket, som ikke har haft den store effekt 

 Bygningen af vægge så der er kommet rum med døre. Seperation af aktiviteter 

 Da jeg arbejder med børn med støtte, har det hjulpet rigtig meget at der er sket ændringer i 

bygningen. Da mange af disse børn har brug for ro, har det hjulpet meget med vægge og lukkede 

døre. Det er mindre stressende for disse børn med at begå sig på Potteskåret. Rigtig vigtgi for 

inklusion 

 Døre i værkstederne 

 Døre og helt aflukket miniklub, Smykkeskrin og Dindenot lydtunlerne 

 Fordybelse med børnene, mere ro, flere aktiviteter, ingen hovedpine, anspændthed 

 Lyddæmpning af de forskellige rum 

 Lydtunlerne - lyden vandrer ikke mere. Lukning af Dingenoten, Smykkeskrinet og Miniklubben 

 Lydtunnel 

 Lydtunnel og lukning af forskellige rum 

 Lydtunnel, lukkede rum 

 Lydtunnelerne - deler lyden i flere afdelinger 

 Lydtunnelerne der deler huset. Vægge muret op til hele vægge. Døre ind til flere lokaler 

 Støj tunellerne, væg til loft i kuberne 

 Vægge + støjsluser - det er bare så fantastisk!! 

53. - Har de byggetekniske ændringer haft nogen negative konsekvenser 

for ansatte eller børn? Hvilke? 

Børneborgen 
 Kun under opsætning af lofter og plader 

 Vi måtte lige omstrukturere i en periode, men det gik :) 

Potteskåret 
 Der er nogle steder jeg ikke længere kan høre, og dermed stoppe konflikter 

 Dårlig udluftning/luft i PC café 

 Har ikke lagt mærke til noget 

 Ingen konsekvenser 

 Mere ro og kvalitetstid 

 PC-rummet er for varmt, ex 

 Støjgener under byggeriet 

 Støv, støj 
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55. - I hvilket omfang oplever du, at projekt ”Plads til alle” har bidraget til 

at forbedre lydmiljøet i fritidsordningen (evt. navnet)? Begrund gerne dit 

svar. 

NORD 
 I flere af rummene er der større større mulighed for at fordybe sig - i kraft af den opdeling der er 

sket 

Potteskåret 
 De nye områder har blandt andet tilgodeset de støj følsomme børn og voksne. Børnene indbyrdes 

tale er mere afdæmpet fordi man nu er nemmere at høre 

 Der er færre støjkilder, så man kan bedre stedbestemme lyd 

 Der er ganske enkelt standset den støj som løb gennem hele huset 

 Her er meget mindre støj - dog ikke i café og info 

 Mere ro giver en bedre hverdag 

 Som skrevet i nr 51,. Er der blevet mere ro i værkstederne 

 Vi har fået muligheden for at stoppe støjen 

56. - I hvilket omfang oplever du, at projekt ”Plads til alle” har reduceret 

den støjbelastning, du er udsat for i dit arbejde? Begrund gerne dit svar. 

Børneborgen 
 Der er stadig en del støj, men det er nomering og pladser der spiller en rolle her 

 Der kommer stadig høje lyde og flere og flere børn 

 Er pt. Ikke på børn om eftermiddagen 

Potteskåret 
 Her er meget mindre støj - dog ikke i café og info 

 Jeg har haft 'værkstedet' Hjerterummet for børn med støtte - der har altid været ro 

 Jeg har stadig støj fra spilleområdet 

 Jeg sidder på et kontor med toiletterne som nabo. Dørenes smækken er uændret 

 Lydtunnel lyd isolering meget bedre lyd. 

 Opbygning af vægge til loft 

 Sandede til i hovedet af lyd og synsindtryk tidligere! 

 Støjen stopper på gangen pga lydtunnel og muligheden for at lukke rum 

59. - Oplever du at børnene har reageret på det ændrede lydmiljø? Hvilke 

reaktioner? 

Børneborgen 
 Flere piger på tårn. Færre børn klager over ondt i hovedet. 
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 Taler lavere til hinanden. Ikke så meget råberi 

NORD 
 Børnene oplever bestemt at lydforholdene er blevet bedre, og er glade for inddelingen af rummene 

- køkken, tegnerum, fællesrum m. fl. 

 Børnene siger der er blevet ro, og de sidder længere i rummene ad gangen. Tumlesalen er bedre 

nu, der bliver råbt så meget 

Potteskåret 
 Bedre koncentration/ro 

 Børnene råber ikke så meget til hinanden - ikke hele tiden i hvert fald 

 Børnene søger ind i de lukkede rum, og jeg oplever også at der er mindre konflikter i hverdagen 

 De er blevet mere rolige 

 De er mere rolige, ingen stress, hovedpine osv. 

 De nye områder har blandt andet tilgodeset de støj følsomme børn og voksne. Børnene indbyrdes 

tale er mere afdæmpet fordi man nu er nemmere at høre 

 De taler lavere. De behøver ikke råbe for at blive hørt 

60. - Har du fået kommentarer fra forældre om deres oplevelse af 

støjindsatsen? Hvilke reaktioner? 

Børneborgen 
 Positive tilbagemeldinger 

NORD 
 De synes det er godt, og at det har dæmpet lyden. Køkkenet er blevet rigtig godt 

 Vi har fået mange positive reaktioner fra forældre - dels vedrørende støjindsatsen, dels vedrørende 

det akitektoniske 

Potteskåret 
 Bare mindre støj, utilfredshed med at de ikke længere kan sludre med mig gennem hullet i 

orangeriet 

 Børn med støttes forældre er glade for at Potteskåret er blevet mere tilgængeligt 

 De elsker det/glade for de lukkede rum 

 De har været rigtig positive 

 Det er blevet bedre 

 Det er fantastisk og sikken en forskel - hvordan har I kunne magte det førhen etc. 

 Det har mest af alt stillet spørgsmål vedr. projektet og kommenteret at det var et godt projekt 

 Det var dog utroligt en forskel. Tunlerne er fantastiske 

 Flest spørgsmål om personalets trivsel efter projektet 

 Først lidt omkring byggerod, men efterfølgende positive tilbagemeldinger omkring lydforbedringer 

 Mange synes at støjen er dæmpet 
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 Meget poitive 

 Positive 

 Positive reaktioner 

 Positive reaktioner.  Der er ikke så meget støj som der engang var 

 Positive tilbagemeldinger 

 Reduceret lyd i visse rum 

61. - Har du fået kommentarer fra skolens lærere om deres oplevelse af 

støjindsatsen? 

Børneborgen 
 Misundelse :) 

NORD 
 De synes køkkenet er meget fint, og at der er bedre helhed nu. Salen er bare god 

 Grundlæggende meget positive over ombygning 

 Kan godt se det fede ved fx køkkenet 

 Vi har fået mange positive reaktioner fra lærerene - dels vedrørende støjindsatsen, dels vedrørende 

det akitektoniske 

Potteskåret 
 De bruger mere vores værksteder til undervisning 

 De elsker det/glade for de lukkede rum 

 De har sagt at det hjælper dem i deres undervisning 

 Det er fantastisk og sikken en forskel - hvordan har I kunne magte det førhen etc. 

 Husk lys og ventilation. Ellers har det været en meget god oplevelse at være med i dette projekt 

 Også her har de været rigtig positive 

 Positive og lidt misundelige 

 Positive reaktioner 

 Positive tilbagemeldinger 

 Rart med "små" rum 

62. - Hvis andre kommuner/fritidsordninger skulle gennemføre et 

tilsvarende projekt, hvad ville du så anbefale dem? 

Børneborgen 
 At fritidsordningen får mulighed for at deltage "aktivt" på samme måde som vi har haft mulighed 

for. Man har et kendskab til processen som gør det interessant fremfor eventuelt irriterende, at der 

er byggerod/besøg mm. 

 At få lavet det samme som på Børneborgen. Det har virket for os 
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 Samme proces - det er vigtigt m. temadagene for at kaste lys på pædagogisk praksis, børnegrupper 

m.v. for at finde frem til hvor der skal støjreduceres - og er det gennem ændring af pædagogik eller 

nye (loft), plader 

 Støjmålere og undervisning i omrokering. Åbne for reflektionen over indretningen 

NORD 
 1) at få lavet små rum, 2) Sat skillevægge op. Det kan skabe meget små hyggerum som de kan have 

for sig selv. Der behøver heller ikke være ne voksen, der hele tiden er opmærksom, 3) Rum opdelt 

af større glasruder 

 For os har processen været fantastisk at være en del af. Jeg kunne forestille mig flere økonomiske 

barriere ift andre skulle gennem samme forløb. Men et eller flere besøg af Per Møberg ville være 

relevant - dels for at give et indblik i, hvad støj betyder - og hvad det forårsager, men også for at 

give gode råd om hvor indsatsen skal/bør ske 

 Helt bestemt! Vi ville aldrig ha' fået gjort noget ved støjen, hvis ikke vi havde været med i jeres 

projekt. Så vil da helt sikkert anbefale det til andre fritidsordninger! 

 Sige ja tak, det har været meget spændende og resultatet er bare godt 

Potteskåret 
 Analyse: hvor er behovene? Indret: 1) rum til stilhed 2) rum til larm 

 At de skal få det gjort :) 

 At de skal gennemgå samme proces med møderne inden 

 At de skal tage procesdagene alvorligt så de kan have så meget medindflydelse som muligt. Deltage 

aktivt i læsningerne da det er dem som går og skal i rummene 

 At gå i gang og få det gjort! 

 At komme i gang! 

 At sørge for at det gennemføres af lige så dygtige og engagerede folk som Flemming og co. 

 At tage det i etaper som vi har gjort det her 

 Give personalet en god middag når projektet var slut som tak for en ekstra indsats mens det står på 

 Gør det! 

 Lydtunler 

 Lydtunnel - det har hjulpet helt vildt 

 Vil helt klart anbefale projektet. Dog skal man holde for øje, hvordan lys og luft også forandres. 

Dette problem har vi stødt på efter projektet 

63. - Her har du mulighed for at skrive kommentarer af enhver art. 

Børneborgen 

 Alle støjdæmpende plader er ikke sat op endnu og det glæder jeg mig til bliver gjort. Godt projekt. 

Tak 

 Jeg er rigtig glad for, at vi har været med, også selvom det ikke er helt færdige bla. Skat/fange og 

især de nye lokaler er rigtig rigtig øv at opholde sig i 
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NORD 
 Er ansat efter de bygningsmæssige ændringer er trådt i kraft 

 Jeg startede undervejs i ombygningen og har derfor ikke været meget involveret. Jeg vil forlade 

jobbet for at starte studie 

 Mange har kommenteret køkkenet, hvor der er sat en glasvæg op 

 Vi, der stadig er ansat, har været/er meget glade for de forandringer der er sket i huset. Som 

tidligere sagt - tager vi gerne mod besøg af gæster der kunne have interesse i at se disse tiltag der 

er sket 

Potteskåret 
 Det har ikke rigtig hjulpet på støjen ved infoteket, men alle andre steder. Det er rart at kunne lukke 

døren til ens rum og at kunne fordybe sig med børnene om en aktivitet 

 Det har været en god oplevelse at være med. Alle i projektarbejdet har været søde og rare 

mennesker og da vi har set så meget til Per kommer vi jo næsten til at saven ham 

 Håber kommuner bruger erfaringer fra 'Plads til alle' i forbindelse med nybygning og renovering af 

fritidshjem/KKFO'er 

 Jeg har været vild med, at her var så åbent/nu må jeg se tiden an! For jeg er "lidt" skeptisk! 

 Selv om det engang imellem i processen var lidt uoverskueligt, var det søde håndværkere der 

overholdt deres aftaler og vi blev hele tiden informeret og kunne følge med i udviklingen 

 Tak for gennemførelse af projektet; det har gjort en kæmpe forskel for mig!! - og børnene ikke 

mindst!! 

 

 

 

 



 

 

Bilag 6 Situationsobservationer – en guide 
 
Til projektet ”Plads til Alle” (PTA)  om begrænsning af støj i Københavns Kommunes Fritidsordninger 

(KKFO’er) blev udviklet en metode til situationsobservationer. Observationer i udvalgte situationer er en 

metode inspireret af antropologien, og blev i denne sammenhæng brugt både som en indledende dataind-

samling og som led i evalueringen af projektet.  

Denne guide kan bruges ift. støjrelaterede problemstillinger, men også ift. andre  problemstillinger. 

Observationer som metode 

Observationer handler først og fremmest om at være åben, nysgerrig og registrerende frem for vurderende. 

Metoden egner sig til at kaste lys på, hvad der helt konkret sker i situationer, der af de involverede opleves 

som spændende, informationsrige, typiske eller problematiske. Dermed kan der opnås ny indsigt i situatio-

ner, som ellers synes velkendte, og derigennem åbnes mulighed for alternative handlemåder.  

Som afsøgende redskab kan situationsobservationer bruges til at få ”udefrakommende øjne” på en hverdag, 

som måske ikke er indrettet på mest hensigtsmæssig vis.  

Hvem skal udføre observationerne? 

Observationerne kan udføres enten af en for organisationen intern eller ekstern person. Man behøver ikke 

være antropolog eller konsulent.  

Intern observatør 

En intern på arbejdspladsen har den fordel, at man kender de mennesker, som er på arbejdspladsen. Man 

kender måske også arbejdsrutinerne og kan derfor bidrage til at vælge de situationer, som skal observeres.  

Ulempen ved at kende arbejdspladsen godt er, at man kan have sværere ved at lægge den nødvendige di-

stance til situationen. Når man kender situationen godt, kan det være svært at se den med friske øjne og 

reelt undre sig over, hvad der foregår – og hvorfor det netop foregår på den måde. Men det kan nedenstå-

ende ”opskrift” bidrage til.  

Man kan også risikere at blive afbrudt i sine observationer, fordi man bliver inddraget i dem som hjælp, hvis 

der er behov for en ekstra hånd. Det kan altså være svært for en intern at forblive i observatørrollen, når 

hverdagen trænger sig på. 

Ekstern observatør 

Som ekstern på arbejdspladsen har man den fordel, at man helt automatisk ser situationen med friske øjne – 

især hvis man ikke kender arbejdsfeltet meget godt. Det er denne fordel, som antropologer trækker på, når 

de laver feltarbejde i fremmede kulturer. Til gengæld kan det være svært at vide, hvad der er vilkår og hvad 

der er betinget af rammer, strukturelle forhold etc. Derfor kan man nogle gange opleve, at en ekstern obser-

vatør hæfter sig ved ting, som man ikke kan ændre på arbejdspladsen. Heldigvis påpeger den eksterne ob-

servatør også ofte forhold, som umiddelbart opleves som strukturelle og uforanderlige, men som måske 

reelt blot er vane, som man har glemt at stille spørgsmålstegn ved.  
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I store organisationer kan man benytte sig af en kombination af de to, altså en medarbejder, som kommer 

fra en anden del af organisationen og derfor ikke er så familiær med de konkrete arbejdsgange, som medar-

bejderne i afdelingen. Denne person vil umiddelbart kunne trække på fordelene ved begge ovenstående.  En 

medarbejder fra én KKFO kunne eksempelvis være observatør i en anden. 

Formål 

Formålet med observationen kan have betydning for den relation, som observatøren får til medarbejderne i 

afdelingen. Åbne og ærlige situationer udspiller sig kun, hvis det er god relation til observatøren. Afgørende 

for en god, åben og tillidsfuld relation er, at medarbejderne oplever, at observationen vil gavne deres arbej-

de og arbejdsforhold. Opleves observationen som en anledning til besparelser (evt. kaldet effektiviseringer), 

indgriben i arbejdsorganiseringen, som medarbejderne ikke oplever som gunstig, som kontrol eller lignende, 

kan der opstå mistillid til observatøren, og denne vil få svært ved at opleve hverdagen, som den ”rent faktisk 

er”. En leder kan have svært ved at fungere som observatører i sin egen organisation. 

Endelig bør observatøren være opmærksom på, at man selv er en agent i situationen. Selvom man forsøger 

at holde sig udenfor den og optræde så lidt forstyrrende som muligt, så er éns blotte tilstedeværelse en ind-

griben i sig selv. Er det observationer på en børneinstitution, som i PTA-projektet, kan man næsten ikke und-

gå at skulle forklare sin tilstedeværelse, for børn er nysgerrige. Også i andre typer organisationer kan man 

møde nysgerrighed omkring, hvem man er, og hvad man laver. Denne nysgerrighed kan man med rette se 

som en del af observationen: Kan man være til stede i denne situation uden at blive ”opdaget”? 

Valg af situationer 

Det helt centrale, når man udvælger sine situationer, er formålet med observationen. Er man optaget af at 

minimere spildtid i arbejdsgangene, eller er man, som i PTA-projektet, optaget af at minimere støj, eller no-

get helt andet?  

Formålet med observationen skal altså være eksplicit. Når det er sagt, kan det vise sig, at der er andre situa-

tioner, end de af medarbejderne udvalgte, som viser sig at være mere centrale for problemstillingen. Dette 

vil en ekstern observatør have lettere ved at erkende, end en intern.  

De situationer, som udvælges bør være distinkte, så der er klarhed over, hvornår situationen begynder og 

slutter. Det kan f.eks. være fordi de er tidsbegrænsede (eks. frokostpausen) eller knyttet til bestemte hand-

linger/arbejdsopgaver.  

Der kan være forhold, som påvirker situationerne udefra, som bør tænkes ind. Det kan være årstiderne – er 

man mere inde eller ude på bestemte årstider? Det kan være arbejdsbelastning, som er særligt høj på et be-

stemt tidspunkt på dagen etc. Især hvis metoden bruges i forbindelse med evaluering (f.eks. en før og ef-

termåling) skal man være opmærksom på ydre forhold, som kan give væsentlige forskelle i observationerne.   

Endelig bør situationerne være typiske, så det ikke er enkeltstående begivenheder, og så det er meningsfuldt 

at hente meget information ud af dem.  
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Omfanget af observationerne 

Det er vigtigt at tage stilling til omfanget af observationerne. Ideelt set bør den samme situation observeres 

flere gange, så man tager højde for daglige udsving, som kan skyldes ændringer i bemanding, årstiderne, 

omfang af kunder/brugere etc. Men dette kan være en bekostelig affære – især hvis der er eksterne konsu-

lenter involveret. Derfor bør nøje overvejes, hvor mange observationer, der reelt er behov for, samt i hvor 

høj grad der kan tages højde for disse udsving ud fra det kendskab, som der er til arbejdspladsen i øvrigt. 

Man kan således godt fornemme en tendens uden at se den udspillet i fuldt flor.  

Det er ofte økonomien og praktiske forhold, som sætter rammerne for omfanget af observationerne. Som 

antropolog gør man i princippet observationer i månedsvis i løbet af sit feltarbejde. I de fleste projekter må 

mindre gøre det.  I PTA-projektet var omfanget 2 dage à 4 timer i hver institution både ved starten og ved 

slutningen af projektet.  

Planlægning af observationerne 

Det er en god ide at planlægge observationerne: Hvad vil man især fokusere på? Dette er typisk bestemt af 

problemformuleringen, men det kan være godt at gennemtænke, hvordan det kunne komme til udtryk på en 

måde, som kan observeres. Hvem vil man sige, at man er? Alt efter, hvem der kommer ind i den observerede 

situation, kan man med fordel have forskellige ”forklaringer” parat. I PTA-projektet spurgte børnene til ob-

servatøren, og her ville lange beskrivelser af projektsammenhængen være uegnet. De forstod til gengæld 

fint, at det handlede om at høre, hvor meget de larmede. Lignende forklaringsmæssige udfordringer kan 

opstå i forhold til klienter, kunder, brugere, patienter etc. i andre organisatoriske sammenhænge. 

Som observatør er man desuden et forstyrrende element, da man er ”unormal” i situationen. Derfor kan det 

være klogt at overveje, om man vil bruge det, at man forstyrrer, aktivt – altså undersøge, hvad der sker, når 

noget unormalt foregår – eller om man vil forsøge at fylde så lidt som muligt og prøve at være så lidt i vejen 

som muligt.  

Professionel undren 

Når man observerer, indgår man i en professionel undren, hvor man skal bemærke ting, som for alle andre 

synes indlysende. Uanset om man er en del af organisationen – intern observatør – eller kommer udefra – 

ekstern observatør – kan det være svært at lægge tilstrækkelig distance. Det er en af grundene til, at antro-

pologer studerer folkeslag langt fra deres eget, så de lettere kan undre sig.  

For at lette ”undren” kan man registrere alt, hvad der foregår i situationen, ved at skrive op, hvad der fore-

går, hvem der gør hvad, hvem siger hvad, hvem går hvorhen, hvem kommer ind etc. – helt konkret. På den 

måde får man brudt handlemønstre op i enkeltdele og kan derfor bedre undre sig over, hvorfor delene nød-

vendigvis behøver at høre sammen, og kan i nogle tilfælde også opleve, at handlemønstret ikke længere 

virker som det mest logiske at gøre.  

Dermed bruges alle ens sanser. Man skal høre, hvad der bliver sagt, men også registrere, hvad andre oplever, 

at der bliver ment – disse to er ikke altid sammenfaldende! Man skal se, hvad der bliver gjort, og samtidig 

registrere det, som ikke blev gjort – men som måske – ud fra de øvrige personers kropssprog – blev forven-

tet.  
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Men ikke alt kan observeres. Årsagssammenhænge og motivationer bag handlingerne må man nødvendigvis 

spørge til. Dette er lettere at gøre, når handlemønstrene brydes ned, fordi man da kan tillade sig at undres 

over enkeltdelene. Her kan man med fordel spille lidt dum og spørge til handlinger eller udsagn, som af alle i 

situationen opleves som indlysende. Når disse forklares i detaljer, vil det blive lettere at få indsigt i logikken 

bag handlingen.  

Indsigt i logikken bag 

Selvom observationerne foretages i egen kultur, så er logikken bag handlemønstre ikke altid indlysende. 

Hver kultur, hver organisation har sin egen logik, som de involverede bliver ”trænet” i. Denne er selvbekræf-

tende og bliver først synlig, når nogen udfordre den. Det kan man gøre i større eller mindre grad. Man kan 

nøjes med at spørge ind til det åbenlyse, som nævnt ovenfor. Eller man kan ”vade i spinaten” med vilje for at 

se, hvordan der reageres på brud på logikken.   

Behandling af observationsmaterialet 

Der er ikke én enkelt korrekt måde at behandle sit observationsmateriale på. Det afhænger blandt andet af 

omfanget. Hvis materialet er relativt overskueligt er en vigtig behandlingsmetode at læse det igennem, når 

situationerne er kommet lidt på afstand. Dermed vil man kunne øge sin evne til at undres lidt mere.  

For at analysere materialet kan man f.eks. lede efter mønstre og sammenhænge i handlemønstrene. Måske 

har man undervejs bemærket, at kaffepausen altid foretages stående i den ene afdeling, mens de i den an-

den afdeling altid holdes siddende. Eller måske har man bemærket, at meget uformel snak foregår ude ved 

kopimaskinen, mens kontorerne forbeholdes faglig snak. Eller lignende.  

Dernæst kan man overveje, hvad disse mønstre er udtryk for. Måske er der en værdiforskel i de to afdelinger, 

som betyder, at man det ene sted prioriterer det faglige og derfor holder stående kaffepause for måske at 

virke effektiv, mens man det andet sted vægter kollegialt samvær højt og derfor prioriterer at sætte sig ned 

sammen.  

Hvis observationerne har haft til hensigt at ændre på en fremgangsmåde, f.eks. reducere støjen, er det op-

lagt også at se på, om der er noget, som man kunne forestille sig kunne være anderledes. F.eks. var en erfa-

ring i PTA-projektet, at de voksne i nogle tilfælde selv var med til at skabe forstyrrende lyd, og at den ikke kun 

kom fra børnene. Dermed ville det være relevant for de voksne at gennemtænke deres egen adfærd og ikke 

kun børnenes.  

Fremlæggelse 

Hvis materialet skal fremlægges, er det vigtigt at være opmærksom på personfølsomme detaljer. Især hvis 

materialet har en kritisk karakter, kan det være en balancegang at få det præsenteret, så man får sagt det, 

man gerne vil, men man bevarer en sober tone. Dette kan gøres ved at fremlægge det så ”tekstnært” som 

muligt. Altså at holde sig så tæt til det, man har noteret, som muligt med mange eksempler og uden konklu-

sioner. Dem kan man eventuelt drage i fællesskab efterfølgende.  

TeamArbejdsliv 

Tilde Rye Andersen, okt. 2011, Projekt Plads til Alle 



Bilag 7 Programmer for procesdage 
 

Første procesdag i projektet Plads til Alle 

Program ca. 3 timer 

08.30 Velkomst, kort præsentation og dagens program 

08.40 Børnekulturer 

 Hvilke grupper af børns behov imødekommer I godt i 
Børneborgen i dag? 

 Hvilke grupper af børns behov imødekommer I ikke så godt i 
Børneborgen i dag?  

 Gruppearbejde og fælles opsamling 

09.25 Kort pause 

09.35 Situationscases 

 Observationer fra udvalgte situationer 

 Ved observatør 

  Refleksioner over observationerne 

  Tanker om mulige løsninger 

10.00 Akustisk vurdering af institutionens rum 
Ved akustiker 

  Spørgsmål og kommentarer  

10.30 Kort pause 

10.40 Idéudvikling om mulige løsninger 

  Gruppearbejde og fælles opsamling 

  Indledende prioritering 

  Er der noget af det ”nemme”, der kan gøres med det samme? 

11.20 Evaluering af dagen 

 Hvad har været godt? 

 Hvad kan med fordel gøres anderledes? 

11.30 Tak for i dag og god arbejdslyst 

Alle tider bortset fra start og sluttidspunkt er ca.-tider 

Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv 
 



 
 

Projekt” Plads til alle”, maj 2010 

 

 

Anden procesdag – ca. 3 timer 

Program 

 

18.00 Velkomst, kort præsentation af programmet 

18.05 Hvad er der sket siden sidst (og hvad er erfaringerne med det)? 

 Er der noget, der er tænkt på siden sidst?  

18.15 Akustiske målinger og anbefalinger v. akustisk konsulent 

18.25 Forslag til bygningsmæssige løsninger (ud fra første procesdag) v. 
proceskonsulent 

18.35 Kvalificering af løsninger 

 
Uddybning af løsningsforslag (hvis behov) 

Hvilke fordele har løsningen? (for hvem – børn/voksne) 

Hvilke ulemper vil der være? (for hvem – børn/voksne) 

Hvilke udfordringer er der? Hvad skal der evt. undersøges? 

19.45 Evt. Prioritering af løsninger 

19.50 Opsamling om det videre arbejde 

Bygningsmæssigt (akustisk konsulent) 

Pædagogisk (Institutionsleder)  

 Kommentarer til dagen og forløbet indtil nu 

20.00 Tak for i aften  

  

Alle tider på nær start og slut er ca. tider 

 

Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv 

 



 
 

Projekt” Plads til alle”, december 2010 

Tredje procesdag ca. 3 timer 

Program 

 

09.00 Velkomst og præsentation af procesdagens program 

 Hvad var udgangspunktet på første procesdag? 

 Børnekulturer (grønne og gule sedler) 

 Pædagogisk/organisatoriske løsninger (lyseblå sedler) 

09.15 Hvad er der sket siden, som har betydning for støjbelastningen?  

 Iværksatte tiltag ud fra første procesdag 

 Andet i forhold til personale, børn, bygninger m.v. 

 Hvad har erfaringerne været? Hvad har det betydet for støjen?  

09.50 Status på de bygningsmæssige løsninger  

 Hvilke bliver gennemført? 

 Hvornår kommer det til at ske? 

10.10 Pause 

10.25 Hvilke pædagogiske/organisatoriske muligheder og udfordringer 
forventes de bygningsmæssige løsninger at give? 

 Hvad ser vi frem til? 

 Hvad frygter vi? 

10.50 Hvad er der nu behov for at gøre pædagogisk/organisatorisk? 

 I forlængelse af de tidligere løsningsforslag 

 I forbindelse med det, der ellers er dukket 

 I forbindelse med de bygningsmæssige ændringer 

11.15 Prioritering (om nødvendigt) og aftale, hvem der gør hvad 

11.30 Slut 

  

Alle tider på nær start og slut er ca. tider 

Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv 

 



 

               

Evaluering af projekt Plads til Alle 
 
 

4. procesdag – ca. 3 timer 
 

Program 
 

9.00 Velkomst og præsentation af program 

9.05 Børnekulturer – hvem bliver (bedre) tilgodeset i dag, hvem bliver 

ikke (dårligere) tilgodeset i dag og er der kommet nye til? 

9.40 Observationer af udvalgte situationer 

10.05 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 

10.25  Pause  

10.40 Resultater af akustiske målinger 

11.00 Hvilke drømme havde vi og hvad er vi lykkedes med? 

 Tanker om det videre støjarbejde i institutionen 

11.25 Evaluering af projekt og proces 

11.45 Anbefalinger til andre fritidsordninger, som vil reducere 

støjbelastningerne 

12.00 Slut og tak for samarbejdet 

Alle tider undtagen start og sluttidspunkter er ca.-tider.  

  

Inger-Marie Wiegman, august 2011 
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Bilag 8 - Eksempel fra Løsningskataloget i Potteskåret 
 
 

Scene-bagvæg og sy-værksted 
 
 
Løsnings  Nr.: 8 
 
Problem 
Kraftig støjende aktivitet i amfi generer i syværkstedet. Syværkstedets stille aktiviteter 
generes også af den generelle baggrundsstøj. 
 
Beskrivelse af løsning 
Fast absorberende væg med lysbånd (ikke vist på skitse) og fløjdøre mellem scene og 
syværksted, hvor der i dag er sort gardin. Fast væg foran trappen op til vandret 
betonbjælke - men med dørhul (ikke vist på skitse). Alternativ aflukning med skydedør 
indarbejdes.  Grønne vægge mod tingstedet forhøjes til loft.  

 

 
 
 
Støjmæssig effekt 
Væsentlig reduktion af støjniveauet i syværkstedet 
Lukning af scenebagvæggen er en forudsætning for, at slusen med den valgte placering 
fungerer.  
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Konsekvenser 
 Fordele:  Lukker for larm til Amfi 
   
 Ulemper:  Kæmpe område uden voksne omkring Amfi 
   
 
Særlige hensyn 
 
Den valgte løsning er godkendt af skolen. 
 
Brandmyndigheder vurderer ikke, at løsningen skaber problemer.  
 
Der er ikke behov for ombygning af ventilation. 
  
Løsningen får ikke betydningen for dagslystilgangen. 
 
 
Anslået udgift 
 
T: 78.700,- 
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