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Børnemiljøvurdering. 

 

 

Bandholm Børnehus den  06.11.2017 

 

 

Vi har i løbet af oktober 2017 undersøgt børnemiljøet i Børnehuset. 

Børnemiljøvurderingen består af et spørgeskema til de 4-6 årige samt et refleksionsskema til 

personalet. 

 

Til sammen viser de 2 skemaer at Børnehuset har et godt børnemiljø, både ifht. det fysiske, 

psykiske og det æstetiske børnemiljø. 

Vi har spurgt indtil børnenes svar og deres begrundelser. 

Et af spørgsmålene lød: Har du det tit for varmt inde i børnehaven? Og deres svar er ja; for når vi 

hopper rundt i puderummet bliver det hurtigt varmt. Dette fortæller os, at børnene sætter 

spørgsmålene i forbindelse med en kendt situation, og ikke tænker spørgsmålet set i forhold til hele 

institutionen.  

 

Der er enkelte områder som vi skal have fokus på fremadrettet. 

Fysisk børnemiljø:  

Støj: Børnenes begrundelse er at der er støj, når børn græder eller råber. 

I børnehuset vil vi sætte fokus på støjen, ved at tænde ”støjøret”, samtaler om støj med børnene, 

dele børnene op i mindre grupper i legerummene og ved at italesætte ”småstemmer”. 

 

Psykiske børnemiljø: 

Venskaber: en enkelt gav udtryk for at savne nogle at lege med: da vi spurgte indtil, var 

begrundelsen at bedste vennen ikke var i børnehave den dag.  

Alle gav udtryk for at de har været med til at drille eller blevet drillet i børnehuset. Vi har ikke 

endnu fået spurgt indtil dette. Samtlige giver udtryk for at de hurtigt bliver gode venner igen. 

 

I børnehuset vil arbejde med dette fokus område ved hjælp af ”Fri for mobberi”, Skabe nye 

legerelationer og lege, ved at vi bestemmer hvem der leger hvor samt opfordre forældre til at lave 

legeaftaler udenfor børnehuset. 

 

Skæld ud: enkelte gav udtryk for at de voksne skælder ud: da vi spurgte indtil dette, er det fordi 

børnene gør noget de ikke må eller er farligt og så hæver de voksne stemmen. 

I børnehuset vil vi arbejde med dette fokus område, ved at undersøge og observere hvad/hvordan og 

hvornår børnene oplever, at vi skælder ud/hæver stemmen, således at vi kan skabe forandring. 

 

Den samlet børnemiljøvurdering viser at børnehuset har et godt børnemiljø, hvor der er pænt, gode 

indendørs og udendørs faciliteter som børnene gerne vil benytte, de har gode venner, de laver noget 

spændende, de har medbestemmelse, de voksne hjælper, trøster, lytter og laver noget spændende. 

 

De 2 skemaer kan ses på vores hjemmeside sammen med denne beskrivelse. 

 

 

 

 


