
Børnemiljøvurdering Balle Børnehave Solstrålen 2018 
 
Om Børnemiljøvurderinger  

Fra Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender: 
 
For at styrke børns fysiske, psykiske og æstetiske miljø skal ledelsen i dagtilbudene blive mere bevidst 
om, hvordan børnemiljøet udnyttes, udvikles og vedligeholdes bedst muligt. Det er målet med Loven 
om børnemiljø i dagtilbud, der blev vedtaget 30. maj 2006.  
 
Midlet hedder en børnemiljøvurdering. Fremover skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering, 
som kortlægger tilbuddets børnemiljø.  
 
Vurderingen skal indeholde:  

 En beskrivelse af eventuelle problemer og indsatsområder  
 En handlingsplan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

I Balle Børnehave Solstrålen vælger vi, at et godt personalesamarbejde er hovedoverskriften på 
vores virke og som leder er jeg meget opmærksom på, at personalet trives i Solstrålen, at vi motiver, 
fremmer, udvikler og trækker på hinandens styrker og spidskompetencer, at vi har et drive, at vi 
løfter i flok og hele tiden udvikler os. Fokus er den gode kollega, at vi har en god tone og masser af 
”fjol og grin” kort sagt at der er trivsel blandt personalet.  
 
Vi har til hvert p- møde bordet rundt, hvor hvert enkelt personale fortæller ”hvordan har du det 
personligt og hvordan har du det i Solstrålen”, her får alle personaler mulighed for at byde ind med 
stort og småt, både arbejdes problematikker men også private emner, da der unægtelig er en rød tråd 
mellem vores privatliv og arbejde. Trives vi godt på hjemmefronten og trives vi godt på vores 
arbejdsplads, så udstråler vi også glæde, humor, er positive rollemodeller for børnene og vi 
motiverer børnene til, at blive selvstændige individer med alle de forskellige facetter, som livet 
byder på. 
 
Et godt og sundt personale team hvor der er plads til at sige tingene stort som småt, smitter af på 
børnene og vi vil dermed have et sundt hus i trivsel. 
 
Vi har forsøgt at skærme børnene af i det store fællesrum, som er centreret i Solstrålen. Dette har vi 
blandt andet gjort ved at lave ”rum i rum”, som hjælper børnene til at kunne fordybe sig i legen, 
aktivitetsbordet, ved spisesituationer og i andre sammenhænge. 



Vores støj øre, er synligt for børnene, så de kan se hvornår stemmerne er for høje og hvornår det 
kan skade hørelsen. Vi taler meget om det, og børnene er opmærksomme når øret er rødt og 
støjniveauet er for højt. 
 
Vores læreplanstemaer er et meget stort omdrejningspunkt i solstrålen, vi har visuelt ophængt en 
paraply som viser barnets alsidig personlige udvikling. Under paraplyen er der underpunkter med 
læreplanerne, hvor vi hver måned skifter læreplanstemaet ud som er Sociale kompetencer, Krop og 
bevægelse, Natur og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier og sproglig udvikling. 
Det gør det overskueligt for vores forældre, hvad månedens tema kan indeholde af aktiviteter med 
mere, for deres barn og hvad emnet betyder. Vi laver hver måned på et personale p-møde, en 
månedsplan plan, hvor vi inddrager emnet og dermed er der en rød tråd i huset omkring vores 
læreplanstema. Vi forholder os meget til, at hvert barn lære forskelligt og at de lærer på forskellige 
alderstrin og niveauer, derfor bliver læreplanstemaet og månedsplanen udarbejdet, så det passer til 
den pågældende gruppe. (Stjernegruppen på 3/4 år, marsmænd gruppen 4/5 år, og astronautgruppen 
på 5/6 år.) Læreplanstemaet skifter hver måned derfor møder barnet emnet mange gange i løbet af 
deres børnehave tid, og vi ”putter nye ting og aktiviteter i deres rygsæk” hver dag året rundt. 
 
Målet er at få etableret et godt børnemiljø for vores Solstråle børn, så de føler sig trygge i 
børnehaven med autentiske voksne, som udstråler positivitet og med et hus som giver mulighed for 
fordybelse i såvel legen, men også i vores læreplanstema aktiviteter, i vores aldersopdelte grupper. 
Så vi hvert år kan sende en gruppe glade og tygge børn i skole med selvværd og mod på livet. 
 
Hvordan vil vi lave vores børnemiljøvurdering? 
 

 Vi har til et møde i personalegruppen, drøftet hvad et godt børnemiljø er og givet vores bud 
på, hvad vi syntes der er et godt børnemiljø. Vi har lavet en samlet vurdering, hvor vi 
inddrager vores forældres bud, samt vores interview med børnene. 

   
 Til forældregruppen har vi sendt et brev med hjem, hvor forældrene skulle svare på og give 

udtryk for hvad de mener er et godt børnemiljø. 
 

 I uge 9, 2018 har vi Børnemiljøvurderings uge 
Vi vil lave børneinterview, hvor vi vil inddrage børnene omkring hvad de tænker er et godt 
børnemiljø.  Interviewet bliver med spørgsmål som: Hvor kan du godt lide at lege ude og 
inde? Er der noget du synes vi mangler i Solstrålen? Hvad er en god kammerat for 
dig? Har du en god ven i Solstrålen? Hvad syntes I om de voksne i Solstrålen?  

 Hver gruppe i børnehaven har deres egen måde (på de forskellige alderstrin), at 
dokumenterer ”et godt børnemiljø ”, nogen tegner (deres ven) andre tager billeder, kort sagt 
hver gruppe griber opgaven an på forskellig vis, så det passer til den enkelte gruppe. 

 
 
Resultatet af de 3 spørgerunder børn, forældre og personaler skrives sammen til vores endelige 
børnemiljøvurdering og godkendes af forældrebestyrelsen, alt dokumentation hænges op i 
Solstrålen som udstilling for alle store som små. 
 
Hvis der er punkter eller problematikker, som trænger til ændringer eller en revurdering, så vil vi 
selvfølgelig undersøge dette, så vores børnemiljø kan blive optimal og måske endnu bedre. 
 


