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1500: Velkommen - hvad er INAD? Hvad laver DAS? 
1510: Per Møberg: ”Akustikkens betydning i skoler og daginstitutioner” 
1600: Forfriskninger 
1620: Torben Poulsen: ”Er det nødvendigt med høreværn?” 
1650: Doug Manvell: "Interaction With Stakeholders Around Urban And Airport Noise Management 
Solutions - Public relations ift støj" 
1715: Afrunding og tak for i dag 
 
Hos Brüel & Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum. 
 
Registrering (vha jeres emailaddresse) på følgende link http://doodle.com/7h8vyev2zkk3fg6h senest d. 25. 
April. 
 
Hvordan påvirker støj børn og ansatte i skoler og daginstitutioner? Det tema er på dagsordenen, når Dansk 
Akustisk Selskab fejrer International Noise Awareness Day. Ingeniør Per Møberg Nielsen holder oplæg 
under overskriften ”Akustikkens betydning i skoler og daginstitutioner”. Her vil han tale om, hvordan børn 
er mere besværet af støj og dårlig akustik end voksne. Børnene husker dårligere, hvad der bliver sagt i støj, 
end voksne gør, og de har også sværere ved at høre, hvad der siges i støj end voksne. Faktisk opfatter de 
uro i klassen som den største hindring for læring. Derudover vil Per Møberg Nielsen også komme ind på, at 
pædagoger og lærere er blandt de erhvervsgrupper i Danmark, der er mest generet af støj. Undersøgelser 
dokumenterer, at lærere, der arbejder i dårlig akustik, har større ønske om at forlade jobbet end lærere, 
der arbejder i gode akustiske forhold. En undersøgelse fra Københavns Kommune konkluderede, at støj er 
en af de enkeltfaktorer, der har størst betydning for sygefraværet blandt pædagoger. Per Møberg Nielsen 
fortæller også om, hvad der kan gøres for at dæmpe støjen, og hvad de akustiske hensyn betyder for 
indretning af skoler og daginstitutioner. 
 
Derudover taler Torben Poulsen om ”Er det nødvendigt med høreværn?” hvor han omtaler forskellige typer 
høreværn og deres typiske dæmpning. Hvordan vælger man det bedste høreværn i en given situation? 
Hvornår skal man bruge høreværn?  
 
Doug Manvell bidrager også til mødet med et indlæg ”Interaction With Stakeholders Around Urban And 
Airport Noise Management Solutions” om public relations ift støj på basis af en invited paper fra Internoise 
2012 samt på noget af det nyeste udvikling på området. 
 
 
Begge arrangementet er åbent også for ikke-DAS medlemmer. De er ikke tænkt som et eksklusivt DAS 
arrangement, men et arrangement som skal sætte fokus på INAD14 med DAS som fadder til dagens 
promovering. Derfor må I gerne videresende invitationen til jeres netværk. Bemærk at der er begrænset 
pladser og tilmelding sker ved først-til-mølle princip. 
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