Børnemiljøvurdering - Balle Børnehave 2020
Om Børnemiljøvurdering
I Balle Børnehave er et godt børnemiljø en integreret det af vores hverdag, hvor vi arbejder konstruktivt
med det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø, da det har stor betydning for børns trivsel.
Hvert andet år, arbejder vi målrettet med børnemiljø. I en hel uge har vi fokus på børnemiljø, hvor både
børn, forældre og personale bliver inddraget, for til slut at evaluere og konkluderer, om de tiltag vi laver,
fungerer i praksis eller der skal laves en handleplan på eventuelle ændringer.

I Balle Børnehave tager vi et aktivt valg om at vi skal have et godt psykisk indeklima hvor både
børn og personalet trives og udvikler sig. Vi lægger stor vægt på åbenhed, ærlighed og tingene skal
italesættes, når det opstår også det der er svært. Alle skal så vidt det er muligt være glade når de
møder ind og når de går hjem fra arbejde. Vi har fokus på ”den gode kollega”, der skal være plads
til at vi kan have en ”dårlig dag”, men generelt vægter vi en god tone, godt humør, med grin, fjol
og masser af humor.
Til personalemøde, er der sat tid af til personale trivsel, hvor alle bliver spurgt, hvordan de har det,
arbejdsrelateret men også privat. Der er plads til at sige hvad man tænker af stort og småt og i
fællesskab hjælper vi hinanden, med at løse diverse problematikker. Opstår der problemer som ikke
kan tages op til et personalemøde, tages individuel med lederen, der vægter højt at der bliver
handlet på problemstillingerne, stort som småt, inden det ”vokser for stort”. Der er rød tråd imellem
privat liv og arbejdsliv, trives vi som personale og udstråler glæde, humor og er positive
rollemodeller, smitter det af på børnenes trivsel og huset generelt.
I børnehaven har vi, i det store fællesrum som er det centrale sted for børnehave, lavet mange ”rum
i rum”, for at skabe små enheder, hvor der er plads til fordybelse, så børnene kan være uforstyrret
og fordybe sige i leg, aktiviteter og andre sammenhænge, hvor der er behov for det.
Vi har investeret i et ”støj øre”, den hænger synligt fremme, så vi alle kan se, hvornår stemmerne er
for høje og vi skal dæmpe os, så det ikke skader vores øre. Vi taler med børnene om støj og
funktionen af øret og de er meget opmærksomme når øret er rødt og støjniveauet er for højt. I

børnehaven arbejder vi løbende med børnenes psykiske trivsel, vi har fokus på det enkelte barn, på
mobning, relationer, fællesskaber og venskaber.
Målet er at få etableret et godt børnemiljø for børnene i Balle Børnehave, 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 aktiviteter og 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 oktober 2020 har vi haft børnemiljøvurderingsuge
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 børnehaven?
- Hvad syntes I om de voksne i børnehaven?

•

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. Alt dokumentation hænges op i børnehaven 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.

