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FAKTA OM ”PLADS TIL ALLE” 

 

• Gennemført i 3 fritidsordninger 2010-2011 

Stor forskellighed i bygningsforhold, borgersegment,  

relation til skole  

• Formuleret i samarbejde med ledere og AM-
repræsentanter 

• Tre tilgange til løsninger 

Pædagogisk, organisatorisk og bygningsmæssigt 

• Støttet af Forebyggelsesfonden 

Medfinansieret af Københavns Kommune 

Sponsorstøttet af Ecophon 

• TeamArbejdsliv og Akustik ApS eksterne konsulenter  

• Aktiv involvering af interne og eksterne arkitekter 

• Styregruppe  
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PROJEKTFORLØBET 

• Før-undersøgelser  

Spørgeskemaundersøgelse 

Situationsobservationer 

Akustiske målinger 

• Procesdage 

Tre halve dage med hele personalegruppen 

• Organisatoriske og pædagogiske løsninger 

Ex. rum i rummene, ombytning af aktiviteter,  

ændring i organisering og synliggørelse, brug  

af udearealer 

• Byggetekniske løsninger 

Beskrivelse, prioritering, vurdering, projektering,  

gennemførelse 

• Efter-undersøgelser 

Gentagelse af før-undersøgelser 

• Evalueringsprocesdag 

• Rapport og formidling 
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BYGGETEKNISKE 

LØSNINGER 
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1. Bygningsmæssige ændringer - for at gennemføre 
de pædagosiske og organisatoriske ændringer 

Eksempler: 

Nord 

 Flytning af morgenåbning til køkken – opsætning af væg 

Børneborgen 

 Flyttet rundt på mange af børnenes aktiviteter og ændret 
møblering – nye døre med glaspartier 
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Eksempler: 

 Børneborgen 

  Rum i rum 

 Nord 

  Opdeling af fællesrummet med flytbare skillevægge 

 

2. Støjdæmpende indretning 
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Forsøgsopstilling i stort fællesrum (Nord) 
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Forslagene i ”Løsningskataloget” er gennemført 

+ ekstra foranstaltninger 
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Mor til barn på frit Nord melder, at det absolut kan 
mærkes, at der det sidste års tid har været 
støjdæmpende vægge. 
Dejligt at komme om eftermiddagen og fornemme 
at selv i store åbne rum kan mange være samlet 
uden at få stress og nervøse trækninger. 
  
 Super både for børn og ikke mindst personale. 
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3. Begrænse lydudbredelsen og tilføre absorption 
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Lydsluser 
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• Lydsluser 
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• FØR OG EFTER PÅ POTTESKÅRET 

Tegning fra Nøhr og 
Sigsgaard 
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• Halvvægge op til loftet 
• Miniklub, smykkeskrin og Dingenot  
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• FØR OG EFTER PÅ POTTESKÅRET 
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• Halvvægge op til 
loftet 

• Computercafeen 
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• FØR OG EFTER PÅ POTTESKÅRET 
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 Potteskåret 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 

Lydniveaumålinger 
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Forslagene i ”Løsningskataloget” er gennemført 

+ ekstra foranstaltninger 
Mine kollegaer har givet udtryk for, at de har færre 
dage med hovedpine i forhold til før, og at de føler 
sig mindre stressede, hvilket gør, at de har mere 
overskud til børnene.  
Så vi kan næsten ikke få armene ned. 
 
Rene, leder af Potteskåret 
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4. Reduceret efterklangstid 
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Nord 
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6.4 - Reduceret efterklangstid 
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Tumlesalen  
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6.4 - Reduceret efterklangstid 
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Efterklangsmålinger 
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Forslagene i ”Løsningskataloget” er gennemført 

+ ekstra foranstaltninger 

….blandt andet er vores 
tumlesal blevet forandret 
fra et støjhelvede til en 
oase med blide 
børnestemmer….. 
 
Pædagog på Fritidshjemmet Nord 
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4 ensartede rum med gipsloft og gipsfriser 
 
1.  I et rum ændres intet 
 
2.  I et rum erstattes gipsfriserne med 40 mm mineraluld 
     og der sættes mineraluld 0,6 m ned ad væg 
 
3.  I et rum erstattes gipsloft med 40mm mineraluld 
 
4.  I et rum erstattes gipsfriserne med 40 mm mineraluld,  
    der sættes mineraluld 0,6 m ned ad væg 
    og gipsloft udskiftes til 40 mm mineraluld  
 

Akustikforsøget på Børneborgen 
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Forslagene i ”Løsningskataloget” er gennemført 

+ ekstra foranstaltninger Konklussion: 
Væsentlig forbedring ved udskiftning af gips eller ved  
opsætning af friser 
men 
Den store gevinst opnås med begge dele 



Resultater 

• Efterklangstiden er nedbragt 

• Lydudbredelsen er formindsket 

• Flere kan udføre arbejdet uden at 
være generet af støj  

• Færre bliver forstyrret af støj i det 
pædagogiske arbejde 

• Arbejdet opleves mere meningsfuldt 

• Kvaliteten opleves at være blevet 
bedre 

• Arbejdsglæden er blevet større 

• Den mentale udtrætning er blevet 
mindre 

• Kortidssygefraværet er faldet 

• Sygefraværet forventes at falde som 
følge af projektet 

• Færre ønsker at forlade jobbet  

 

Mål 

• Minimum 20-30 % forbedring af de 
akustiske forhold i væsentlige dele 
af fritidsordningernes lokaler 

• Minimum 0,5 point øget oplevelse 
af: mening i arbejdet, kvalitet i 
kerneydelsen og arbejdsglæde 

• 20 % lavere sygefravær, lavere 
selvrapporteret mentalt udtrætning 
og færre som overvejer at forlade 
faget og/eller arbejdsmarkedet 
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RESULTATER I FORHOLD TIL PROJEKTETS MÅL 



FORBEDRING PÅ 64 % 
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ANDELEN SOM FØLER SIG GENERET AF STØJ HVER DAG ER FALDET 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Støj (2010)

Støj (2011)

63% 

16% 

34% 

61% 

3% 

24% 

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



ARBEJDSGLÆDEN ER BLEVET STØRRE 
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FLERE KAN UDFØRE ARBEJDET I (ENDNU) BEDRE KVALITET 
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ARBEJDET OPLEVES MERE MENINGSFULDT 
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EN PÆDAGOG I POTTESKÅRET SIGER 

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 vigtigt for inklusion. 
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KORTTIDSSYGEFRAVÆRET ER FALDET I ALLE TRE INSTITUTIONER 

• Fra andet kvartal 2009 til andet kvartal 2011 

Fra 2,5 til 0,4 dage pr. medarbejder 

Fra 2,7 til 1,4 dage pr. medarbejder 

Fra 3,1 til 1,5 dage pr. medarbejder 

• Faldet kan ikke nødvendigvis tilskrives projektet 

• Men projektet vil kunne medvirke til at mindske fraværet fremover: 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tror du de gennemførte foranstaltninger vil reducere
sygefraværet?

15,4% 59,0% 20,5% 5,1% 

I meget ringe grad I ringe grad Delvist I høj grad I meget høj grad



PROJEKTET VURDERES BETYDNINGSFULDT 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 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?

43% 

28% 

15% 

40% 

48% 

50% 

8% 

20% 

25% 

3% 

5% 3% 

10% 

3% 

3% 

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 Uoplyst

Stort udbytte af procesdagene:  
 
90 %  vurderer, at de har gjort det muligt at prioritere 
 støjreducerende tiltag 
80 %  vurderer, at de har øget kendskabet til støjs betydning for 
 pædagogiske arbejde 
73 %  vurderer, at de har haft positiv betydning for 
 personalegruppens snak om det pædagogiske arbejde 
57%  vurderer, at de har påvirket tilrettelæggelsen af det 
 pædagogiske arbejde 
57%  vurderer, at de har gjort det muligt at tænke støj ind i nye 
 pædagogiske aktiviteter 

 
  



Mine kollegaer har givet udtryk for, at 
de har færre dage med hovedpine i 
forhold til før, og at de føler de sig 
mindre stressede, hvilket gør, at de har 
mere overskud til børnene.  

Så vi kan næsten ikke få armene ned. 

Tilsammen med alle de gode og flotte 
forbedringer, vi har fået igennem 
forebyggelsesprojektet 'Plads til Alle', 
har det samlede arbejde for at gøre 
arbejdsmiljøet bedre for personalet og 
børnene, virket fænomenalt.  

Rene, leder af Potteskåret 

 

Personalet har desuden også fået mere 
overskud til deres egne familier, fordi de 
ikke er helt udkørte, når de kommer hjem.  

Så der er virkelig faldet en appelsin i vores 
turban, og vi er meget begejstrede for de 
tiltag, der er foretaget på Børneborgen. 

Tina, konstitueret leder, Børneborgen 

 

Vi har haft en fantastisk reaktion fra 
forældrene!  

De har stået nede i tumlesalen og 
klappet i hænderne for at høre 
forskellen! 

Inge, pædagog, fritidshjemmet Nord  
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DET SIGER LEDERNE: 

Og forældrene: 


