Der er håb for fremtidens pædagoger
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pædagoger har måttet finde sig i at leve med
vedvarende tinnitus og høreskader, men der
er håb forude for nutidens pædagoger.
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Det er alment kendt at pædagoger har en
stresset hverdag med skrig og skrål, men en stor
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Flere daginstitutioner har, ifølge
Fagbladet Børn & Unge, forsøgt at imødekomme
støjproblemet ved at give pædagogerne små
personlige høreværn. De sidder inde i øret,
lukker høj støj ude, men tillader almindelige
lyde at trænge ind. Som udgangspunkt en god
idé, men bør ikke også børnene have dem på? I
så fald, vil man da kunne forvente en yderligere
optrapning af støjproblemet.
I mange institutioner, er der opsat perforerede
gipsplader - både i loftet og på væggene. De
perforerede plader har til formål at dæmpe
støjen. Desværre er absorptionsegenskaberne i
sådanne plader ikke gode nok til at dæmpe

Fakta
Hvordan lyden i et rum opfattes afhænger af
efterklangstiden i rummet. Efterklangstid er
den tid, det tager lyd at falde 60 dB.
Efterklangstid i institutioner bør være under
0,4 sekunder.
For at skabe den rette efterklangstid opsættes
lydabsorbenter.
Akustikregulering med lydprøve og montage i
alm. institution koster mellem 30.000 og
50.000 kr. Skal der akustikreguleres fra 0,6 til
0,4 sek. kan det gøres langt billigere.

