Børnemiljøvurdering 2020 - Balle Børnehave Konklusion
Vores undersøgelse af et godt børnemiljø i Balle Børnehave, hvor vi har arbejdet med tre forskellige
fokusområder, børnenes arbejdes uge, samt forældrene og personalets udtalelser omkring et godt
børnemiljø. Finder vi en rød tråd mellem de tre vurderinger og er i bund og grund enige i, at Balle
Børnehave er et godt sted at være for børn og personale. Vi i personalegruppen vil arbejde i samme
retning, opretholde den måde vi arbejder på i børnehaven, men samtidig huske, at der er plads til
forbedringer, vi skal udvikle os og blive endnu bedre, hvilket vi gør med kurser, foredrag og
gennem kommunikation og dialog med hinanden, forældre og børnene.
Børn og forældre har gode ønsker til børnehaven og det er noget vi vil tage med i vores overvejelser
i fremtiden. Har vi glade og trygge forældre, har vi også glade og trygge børn. Samtidig skal vi
huske at det er børnene det handler om, vi er her for dem, så derfor er det vigtigt, at få børnenes
meninger og ønsker tænkt ind i vores hverdag. Vi har valgt at fremhæve nogle ligheder i vores
vurderinger, muligvis med forskellige ord, men med samme betydning:
Kommunikation:
Børnene: De voksne snakker pænt og til børnene.
Forældrene: God kommunikation iblandt alle, børn, forældre samt personalet.
Personalet: God tone og dialog blandt børn, forældre og personalet.
Aktiviteter:
Børnene: De voksne er gode fordi de finder på mange spændende og skøre ting.
Forældrene: Aktive og engageret personaler som vil børnene det bedste.
Personalet: Gode aktiviteter hvor barnet inddrages og er medbestemmende.
Legen:
Børnene: Det er et godt sted, hvor man kan lege med ens bedste venner
Forældrene: Børnehaven er delt op så der er plads til fordybelse og leg i små grupper.
Personalet: Et hus med plads til fordybelse og leg.
Tryghed:
Børnene: De voksne er søde og rare.
Forældrene: Omsorg, tryghed, anerkendelse og at børnene bliver set og hørt.
Personalet: Tryghed og trivsel for børnene.
Socialt:
Børnene: En god kammerat er en eller flere, som man kan have det sjovt med.
Forældrene: Børnene lærer sociale færdigheder, får selvværd og der bliver dannet og skabt gode
venskaber.
Personalet: Alle trives i fællesskabet med gode og sunde relationer, samt gode sociale netværk og
venskaber blandt børnene.

