
Børnemiljøvurdering for Balle Børnehave Solstrålen 2018 
Udarbejdet af personalet 

 
Psykisk miljø: 

 Tryghed for børnene 
 God personalenormering  
 Se det enkelte barns stærke og svage sider 
 Anerkende børnene 
 Positive og motiverede voksen 
 Følge børnenes spor 
 Møder barnet i øjenhøjde 
 Humor og grin i hverdagen  
 Vi voksne trækker på hinandens styrker og spidskompetencer 
 God tone og dialog blandt børn, forældre og personale 
 Gode sociale netværk og venskaber blandt børnene 
 Følelsen af at være en del af fællesskabet for børn og voksne 
 Kommunikation imellem alle parter 
 Trivsel  
 Individuel og social udvikling (Kognitivt, socialt, motorisk og menneskeligt mm.) 
 Rummelige voksen 
 Omsorgsfulde og nærværende voksen 
 Tydelige voksen 
 Personalet er gode rollemodeller 
 Åben dialog og samarbejde mellem alle, børn, forældre og personale. 

 
Fysisk: 

 Gode aktiviteter hvor barnet inddrages og er medbestemmende 
 Engageret personaler, som deltager med lyst og glæde. 
  At børnene bliver set og hørt hverdag  
 Et hus med plads til fordybelse og leg 
 Et skørt og skævt hus med plads til spontanitet og humor 
 Et motiverende og inspirerende miljø, som indbyder til aktiviteter, kreativitet og hvor 

materialer er synligt fremme.  
 Gode faglige personaler og nok af dem 
 Et godt kollegialt samarbejde 
 Alle trives i fællesskabet hvor der er sunde relationer 
 At alle føler sig trygge 
 God hygiejne til at forbygge sygdomme, hvor der er et sundt indeklima 
 Et rart sted at være med fysiske rum og god indretning, både ude og inde. 

 
Æstetisk miljø: 

 Små grupper med gruppeinddeling  
 Indbydende rum i rum indretningen 
 Dagsrytmen i struktur   
 Godt indeklima 
 Et rart sted at være 
 Positive og udfordrende sanseoplevelser  
 Inspirerende hus 
 Lys og lyd i godt materialevalg og indretning der skaber harmoni  
 Opryddet hus med orden, krydret med hygge og stemning 


