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Kartläggning av åtgärder mot buller i förskolan
En blankett fylls i för varje rum på respektive förskoleavdelning (frågor markerade med [Avd] besvaras bara en gång per avdelning)

Förskola:

Avdelning: Foton nr:

Antal rum för barn att vistas i [Avd]: Antal barn [Avd]: Datum:

Yta (m2) tillgänglig för barn [Avd]: Åldersgrupp [Avd]: Signatur:

Sätt X i lämplig kolumn

Fastighetsfrågor Ja Nej Ej relevant Förtydliganden:

1a. Absorberande mjukt undertak Minst 2/3 av taket är täckt av mjuka absorbenter 

1b. Absorberande hårt undertak Minst 2/3 av taket är täckt av hårda absorbenter med synliga hål eller slitsar

2.  Väggabsorbent på del av vägg Fasta ljudabsorbenter på väggar 

Hoppar man på golvet så uppstår tydliga vibrationer eller låter ihåligt

Ljud från gångtrafik , vagnar etc hörs in från annat rum, korridor eller annat utrymme

5.  Störande trumljud

Verksamheten störs av att samtal uppfattas från annat rum, ljud måste överröstas etc. 

7.  Ljud från installationer Störande ljud från tex ventilation, pumpar, disk-, tvättmask in, torkskåp

8.  Bullriga dörrar Tätningslister saknas (påverkar även ljudisolering), gångjärn gnisslar, vägg skakar

9.  Kök i barnens uppehållsrum Kök för mat- och diskhantering, ej "lekkök".

10. Störande ljud utifrån Exempelvis buller från trafik , barnlek eller annat som är störande

11. Variabel belysning Möjlighet till ljusreglering i steg eller steglöst (dimmer) eller alternativ belysning

12. Särskilt inrett som tyst rum Vilorum med extra god ljudisolering och akustik

13. Tillräckliga glaspartier Dörrar kan hållas stängda vid behov utan att överblicken äventyras

Verksamhetsfrågor

14. Textilier på del av vägg Hängande gardiner, draperier på väggar/fönster etc

15. Hörselkåpor i snickeri etc Storleksanpassade hörselkåpor ska finnas och användas korrekt vid bullrig verksamhet

Rummet möblerat med hyllor, bord, stolar, skrivbord, skåp mm (ej glest)

17. Absorberande möblering Mjuka soffor, mattor, kuddar etc, 

18. Möbeltassar Möblerna glider utan att skapa störande ljud

19. Dämpade möbler och skåp

20. Dämpad leksakshantering "Tysta" leksaker, dämpade förvaringslådor, lekmatta mm.

21. Dämpad matservis

Pedagogik och organisation 

22. Visuella påminnelser Symboler, lappar, elek tronisk t öra mm som påminner om att visa hänsyn

23. Strategiskt bullerarbete [Avd] "Huller om buller" eller annat material används för att praktisk t förbättra ljudmiljön

24. Medveten organisation [Avd] Rutiner vid måltider, i kapprum, gruppindelning vid aktiviteter, utevistelse

Subjektiv bedömning

25. Akustiken upplevs acceptabel Rummet känns behagligt att vistas och prata i, inget eko, rösten når fram

Lek, spring, röster osv låter så högt att det ofta upplevs besvärande

Protokoll skall inlämnas senast: Till:

Dnr: 2006.379 BUN 600

Rumsbeteckning:

Invest kostn

3.  Träbjälklag

4.  Störande stegljud

Golvet låter högt i samma rum om man släpper träk loss på det (tex. odämpat laminatgolv)

6.  Störande luftjud mellan rum

16. Diffuserande möblering

Bordssk ivor, matvagnar har stötdämpande ytsk ik t, dämpade köksluckor

Vald för att vara tyst, t.ex. av plast

26. Hög ljudnivå i dagl. verksamhet

Övrigt; Fyll i vad som gjorts ytterligare för att minska bullernivån; Övriga bullerkällor; Övriga kommentarer:



DOKUMENTERA 

UTVÄRDERA 



Lägsta nivå när det gäller buller inom förskolan efter kartläggning 

Akustikplattor/absorbenter 

Tillräckliga glaspartier 

Acceptabelt ljud från installationer 

Släplist vid behov 

Tassar, tofflor 

Bord med ljuddämpande matta 

Ljuddämpande matta på matvagnarna 

Hängande gardiner, viktigt med tvättrutiner 

Stöddämpare i skåp och lådor 

Liggunderlag eller annan ljuddämpning i leksaksbackar 

Leksaker, t.ex. att man köper in ”tysta” leksaker, 

Sätta upp elektroniskt öra om det kombineras med pedagogiskt arbete om bullerfrågor 

Diskutera pedagogiskt förhållningssätt i arbetslaget för att minska buller 

Diskutera ”Hur organiserar vi arbetet på bästa sätt ur ljudmiljösynpunkt” 







Varje barns rätt till kommunikation 

 

 

 

 
 

 
TAKK-kommunikatörer inom förskola  

och skola i Alingsås kommun 

projekt 2016-2017 





Bakgrund 
 

 

• TAKK-utbildning ...men sedan då? 

 

• Idé: Låta TAKK-kunniga pedagoger inspirera andra pedagoger 

 

• Miniprojekt 



 

   



Syfte, mål, målgrupp 

Syfte Att genom en TAKK-kommunikatör som är en 

   förebild/modell i att använda TAKK i 

     barngruppen/klassen ge alla barn 

tillgång till rätten att   kommunicera. 

 

Mål  Ökad kompetens och kunskap om TAKK hos pedagoger, 

  så att TAKK används i barnens/elevernas vardag. Detta 

  medför att alla barn/elever ges ökade möjligheter att 

  kommunicera. 

 

Målgrupp    Barn med hörselnedsättning,språkstörning 

                   tal/språkförsening,neuropsykiatrisk funktions- 

                   nedsättning och även barn med annat modersmål, 

                   2017 intellektuell funktionsnedsättning tillkommit 

 



Genomförande 

 

• Åtta TAKK-kommunikatörer anställdes 

• 16 verksamheter fick besök en halvdag/vecka 

• TAKK-utbildning till personalen parallellt 

• TAKK-kommunikatörerna hade regelbundna träffar 

– erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling 



TAKK-kommunikatörens uppdrag 

• Inspirera personalen att använda den kunskap de redan har 

i TAKK 

• Vara en modell och tillsammans med personalen teckna 

hela tiden när de är ute i verksamheten 

• Ge kunskap om varför det är hjälpsamt att använda TAKK 

• Synliggöra vad som händer i barngruppen när alla vuxna 

använder tecken 

• Visa på hur TAKK kan underlätta kommunikation mellan 

vuxna och barn, samt barnen emellan 



Vad säger personalen? 
Efter termin 1 

Vi pedagoger känner oss 

mer inspirerade att använda 

TAKK i det pedagogiska 

samtalet med barnen 

Att använda TAKK har 

blivit en naturlig del av vårt 

pedagogiska arbete 

på förskolan 

Medvetenheten om att 

teckna mer regelbundet har 

ökat ytterligare 

Det är spännande att upptäcka 

hur lätt det går att använda TAKK 

med lite hjälp och pushande 

Har hjälpt mycket 

att komma igång och 

våga TAKK:a 



Vad säger barnen? 
Efter termin 2 

Du vill lära oss tecken, för 

det kan vara bra ibland så man 

inte gapar saker rätt ut 

För att jag är hörselskadad 

har du lärt alla tecken 

Ifall någon inte 

förstår riktigt 

Roligt och tyst, 

det blir bautatyst! 

Vi tecknar massor, ibland 

tecknar vi istället för att prata 

Om någon inte hör 



Läs gärna om projektet 

på Alingsås kommuns hemsida! 

11 maj 21.03 Lärarrummet 

 

 

https://www.alingsas.se/utbildning-barnomsorg/grundskola-barnomsorg/verksamhetsutveckling-1-16-ar/projekt/takk-kommunikatorer



