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Børnemiljøvurdering i Nørreå Børnehus 2017-2018 

For de ansatte I Nørreå Børnehus betyder et godt børnemiljø:  

Vores forståelse af et godt børnemiljø tager afsæt i institutionens værdier: hjerterum, udvikling og 

natur. Vi mener, at vi giver børnene nogle rammer med nærværende og omsorgsfulde voksne, 

som tilgodeser det enkelt barn og gruppens udvikling indenfor alle seks læreplanstemaer. Vi 

arbejder med grønne spirer og ”Fri for mobberi”, som vi mener er med til at danne grundlag for et 

godt børnemiljø. 

 

Loven siger: 

Børnemiljøvurdering 

§ 12. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en 

kortlægning af 

dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive 

eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan. 

Stk. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal 

inddrages alt efter børnenes alder og modenhed. 

Stk. 3. Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med 

børnemiljøvurderingen. 

Stk. 4. For dagplejen udarbejdes vurderingen samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet 

den kommunale dagpleje. 

§ 13. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre 

børnemiljøvurderingen. 

Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum 

hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet. 
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Stk. 3. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for 

Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.1 

  

Børnehaven:  

For at få både børne – og voksenperspektivet på børnemiljøet. Har vi valgt efter inspiration fra 

”Bitte Bæk” (privatinstitution fra Ålborg) at kombinere personalets observationer/beskrivelser 

med børneinterview. Vi har valgt at benytte et spørgeskema fra DCUM (Dansk Center for 

Undervisningsmiljø). Der blev adspurgt 6 drenge og 7 piger. De var fra 4 år og op efter. 

 Spørgeskema for børn i dagtilbud 

Dagtilbudstermometeret Dcum.dk2 
1 
Svarmuligheder til alle spørgsmål: Ja • Nej • Ved ikke 

1 Er du glad for at gå i børnehave? 
2 Kan du lide de andre børn i børnehaven? 
3 Har du nogen gode venner i børnehaven? 
4 Savner du nogen at lege med i børnehaven? 
5 Er der nogle af de andre børn, der driller dig, så du bliver ked af det? 
6 Bliver I hurtigt gode venner igen, når I har været uvenner? 
7 Har du været med til at drille nogle af de andre børn i børnehaven? 
8 Kan du lide de voksne i børnehaven? 
9 Fortæller du det til en voksen, når du er ked af det? 
10 Er de voksne gode til at trøste dig, når du er ked af det? 
11 Laver de voksne noget spændende med jer i børnehaven? 
12 Er du nogle gange med til at bestemme, hvad I laver i børnehaven? 
13 Er de voksne gode til at lytte, når du fortæller dem noget? 
14 Får du tit skæld ud af de voksne i børnehaven? 
15 Er der flot i børnehaven? 
16 Er der steder indenfor, hvor du må lege vildt? 
17 Er der steder indenfor, hvor du kan lege stille? 
18 Har du det tit for varmt inde i børnehaven? 
19 Er der for meget larm inde i børnehaven? 
20 Lugter der dårligt inde i børnehaven? 
21 Fryser du tit, når du er inde i børnehaven? 
22 Har du tit ondt i maven, når du er i børnehave? 
23 Er du tit træt, når du er i børnehave? 

                                                           
1 Retsinformation.dk 
2 Dcum.dk 
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24 Kan du lide at bruge toiletterne i børnehaven? 
25 Vasker du hænder, når du har været på toilettet? 
26 Er der beskidt i børnehaven? 
27 Er der noget godt legetøj i børnehaven? 
28 Er legepladsen god at lege på? 

 

 

Personalets beskrivelse af børnemiljøet skrevet sammen med svarene fra børneinterviewene: 

Det fysiske miljø: 

Forhold Beskrivelse 

Rammer for Nørreå børnehus Vi bor til leje i en gammel villa. Her er både små og store 
rum, med udluftning. Hvor mange kvadratmeter?? Vi ligger i 
tæt forbindelse med Nørreå Skolen og derigennem har vi 
mulighed for at benytte eksempelvis gymnastiksal og 
musiklokale.   

Derudover ligger Nørreå Børnehus naturskønt blandt 
marker, skove og å. Blandet andet derfor benytter vi 
uderummet rigtig meget og er besiddelse af det Grønne 
Flag. 

Hygiejneforhold og toilet/pusleplads Børnene vasker hænder før de spiser. Også efter hvis det 
vurderes nødvendigt. Vi har udmærkede toiletforhold. I 
børnehaven er der et lille og et stort toilet. Puslepladsen har 
en skammel op til puslebordet. 

9 ud af 13 adspurgte kan lide at bruge toiletterne.  4 kan 
ikke.  

11 ud af 13 adspurgte vasker hænder når de har været på 
toilettet. 2 gør ikke.  

 

Rengøringsstandard Standarden er udmærket. Vi har rengøring 2 timer dagligt, 
samt hovedrengøring en til to gange årligt, -til arbejdsdag. 

5 ud af 13 børn synes der er beskidt i børnehaven. 8 synes 
ikke. 

11 ud af 13 adspurgte synes ikke der lugter grimt i 
børnehaven. 2 synes der lugter grimt. 

Garderobeforhold Alle børn har en garderobe. Her er der både skiftetøj, 
overtøj og fodtøj. Garderoberne er ikke inddelt til hver 
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enkelt gruppe, men er åben, det betyder at børnene oplever 
at der er megen plads. Nogle fylder meget, mens andre 
fylder mindre og i fællesskab fungerer det. 

Legeplads Vi har en stor legeplads. Km2? Der er bål plads/hus. Der er 
træer, frugttræer, urtehave, blomster, dyr, klatrestativ, 
dæk, sandkasse, gynger. Derudover har vi løbecykler og 
mulighed for at låne mooncars om formiddagen (deler dem 
med skolen) og så der er plads til sanseoplevelser, vilde 
lege, konstruktionslege og stille lege. 

13 ud af 13 adspurgte synes at børnehavens legeplads er 
god at være på. 

Stuernes forhold og størrelse Stuerne er lyse og med gode legemuligheder og kroge. 
Børnene leger overalt og i alle kroge og hjørner.  

13 ud af 13 adspurgte synes der er flot i børnehaven. 

Støj, indeklima, ventilation og 
lysforhold 

Vores pædagogik gør at der er stunder med ro. Når børnene 
har fri leg kan støjen blive høj. Vi har inderegler som vi 
hjælper hinanden med at overholde, ligesom personalet 
opmuntrer til at lege ude, hvis energiniveauet er højt. 

Der er mulighed for at tænde ventilation i alle rum.  

11 ud af 13 adspurgte synes at der var for megen støj, 2 
synes ikke.  

Der er ikke målt støjniveau. 

Om sommeren kan børnehaven lokaler blive meget varme. 
Dem på solsiden. 

Temperatur og luftfugtighed er ikke målt? 

8 ud af 13 adspurgte har det tit for varmt i børnehaven. 

Børnenes ergonomi Der er delvist taget hensyn til børnenes ergonomi. Legetøjet 
og materialer er i børnehøjde. Ved køkkenet og på 
toiletterne er der skamler og bænke så de kan nå op. Der er 
skamler, så de nemt kan nå deres tøj.  
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Udfoldelsesmuligheder Vi har steder hvor børnene både kan bevæge sig vildt, råbe 
højt og lege vildt. Der er mulighed for mange forskellige 
slags lege, både ude og inde. Børnene kan lege stille lege, 
parallellege, rollelege, regellege, konstruktionslege og 
bevæge sig både styret og frit. Der er ligeledes mulighed for 
mange forskellige aktiviteter, perler på kæde, tegne, male, 
bage mm. 

8 ud af 13 adspurgte børn synes der er steder man må lege 
vildt. 5 synes ikke. 

12 ud af 13 adspurgte synes der er steder man må lege 
stille. 1 synes ikke.  

Kemiske rengøringsmidler og 
vedligeholdelses-produkters 
indflydelse på børnenes 
sundhedsmæssige trivsel og 
kemikalier i øvrigt. 

I rengøringsrummet er der en mappe der definerer hvad de 
produkter vi anvender indeholder, HVIS uheldet skulle være 
ude.  

Børnenes sygefravær Vi har et naturligt sygefravær blandt børnene. 

En eller to gange om året bliver vi ramt af influenza- eller 
maveonde epidemi eller eks. skoldkopper. 

Vi opfordrer til at forældrene holder børnene hjemme til de 
er helt raske og helst en dag ekstra for at mindske 
smittefaren. 

Vi støtter os op af embedslægen og henviser til denne. 

 Det æstetiske miljø: 

Forhold Beskrivelse 

Helhedsindtrykket af 
børnehaven, som et rart sted 
at være 

Børnehaven udstråler hjemlig hygge, ro og tid. Det er også det vi 
hører fra forældre, bedsteforældre, studerende, og andre 
besøgende. 

  

 

Børnehavens indretning og 
udsmykning inspiration og 
sjælelig næring for børnene 

Børnehaven har billeder og malerier, som er lavet af børnene. 
Udsmykningen tager udgangspunkt i at de skal inspirere børnene. 
Vi er opmærksomme på at få kigget på om vores udsmykning er i 
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børnehøjde. Legetøj og materialer er appellerer til børnenes 
fantasi og skaberevne 

13 ud af 13 adspurgte synes der er noget godt legetøj i 
børnehaven. 

 Det psykiske miljø:  

Forhold Beskrivelse 

Trivselsmæssige forhold 
og stemningen, kulturen 
og traditionen 

Vi tænker og oplever at vi er et rart og trygt sted. Vi oplever en god 
stemning med plads til forskellighed og alle slags følelser. 

Her er trygge rammer og forudsigelighed med plads til spontanitet. Her 
er nærvær og interesse i børnene. 

13 børn ud af 13 adspurgte siger at de er glade for at gå i børnehaven. 

13 børn ud af 13 adspurgte synes de voksne laver spændende ting, 
sammen med børnene i børnehaven. 

10 børn ud af 13 adspurgte synes de er med til at bestemme, hvad de 
skal lave i børnehaven. 3 synes ikke. 

6 (3 af dem nogen gange) ud af 13 adspurgte har tit ondt i maven når de 
er i børnehave. 7 har ikke.  

9 (4 nogen gange) ud af 13 adspurgte børn er trætte når de er i 
børnehave. 4 er ikke.  

Samspil mellem børn og 
voksne samt børnene 
indbyrdes 

  

  

  

  

  

  

  

Pædagogerne har et nært og interesseret forhold til gruppen og de 
enkelte børn. 

1 ud af 13 adspurgte synes tit at få skæld ud. 7 synes ikke. 5 synes nogen 
gange.  

13 ud af 13 adspurgte børn kan lide de voksne i børnehaven. 

12 ud af 13 adspurgte fortæller en voksen hvis de er kede af det. 1 gør 
ikke. 

11 ud af 13 adspurgte synes de voksne er gode til at trøste, hvis barnet 
bliver ked af det. 1 synes ikke. 1 ved ikke.  

13 synes at de voksne er gode til at lytte, når barnet fortæller noget.  
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Leg og aktiviteter Børnene har den fri leg på egne præmisser, hvor de voksne i respekt 
lader børnene forme og skabe legene. 

Når der er sanglege, eventyr, bagning, modellering... som de voksne 
igangsætter og styrer er børnene med. Gennem disse aktiviteter gives 
næring til den fortsatte leg. Børnene får en naturlig rytme mellem 
udadvendt leg og indadvendt fordybelse og koncentration. 

Legepladsen og dens 
betydning for leg og 
samvær 

Legepladsen giver gode muligheder for sanseoplevelser med vand, ild, 
luft og jord. Balancen og mod kan øves ved klatring, og gå på de ujævne 
bakker og træstubbe. Børnene bindes sammen af andre oplevelser og 
har brug for hinanden og ser hinanden på nye og anderledes måder. 

De små er ude med de store og det byder på rige muligheder for omsorg 
og hjælpsomhed. 

Drilleri, mobning og en 
god tone 

Vi har som grundprincip at vi taler ordentlig og respektfuldt til både små 
og store. Der kan sagtens irettesættes eller tilrettevises uden at råbe og 
smælde. 

Eftersom vi er et lille sted, er det nemt for os at se og opleve direkte 
drillerier. Hvis og når børnene driller og mobber, så vi ikke ser det, er vi 
afhængige af at de kommer og henter os. Eller at vi får den viden fra 
forældrene, fordi børnene fortæller om det derhjemme. Vi hjælper og 
guider børnene til at få løst konflikter på en ordentlig og værdig måde, 
men ved slag, bid, skub, etc. har vi O -tolerance, det stoppes med det 
samme. 

13 ud af 13 adspurgte kan lide de andre børn i børnehaven.  

13 ud af 13 adspurgte har gode venner i børnehaven.  

8 ud af 13 adspurgte savner nogen at lege med i børnehaven. 5 gør ikke.  

12 børn ud af 13 adspurgte børn har oplevet at blive drillet af de andre 
børn, så de blev ked af det. 

8 ud af 13 adspurgte oplevede at blive hurtigt gode venner igen, når de 
havde været uvenner. 5 gjorde ikke.  

7 ud af 13 adspurgte børn har selv været med til at drille de andre børn i 
børnehaven. 6 har ikke.  

Samarbejdet mellem 
institutionen og 
forældrene 

Da vi er en privat institution er vores samarbejde af uvurderlig 
betydning. Vi står med ansvaret for den daglige og fremtidige drift og 
trivsel, både ledelse, personale og forældre. Bestyrelsen har et stort 
ansvar for at drive institutionen. Lederen og bestyrelsen sørger for 



 

8 
 

opretholdelse af et socialt liv i huset gennem arrangementer, som 
fællesspisning, julestue, etc.  

Forældrene tilbydes 1 samtale årligt i børnehaven. Vores eventuelle 
bekymringer for et barn, deles med forældrene. 

 Skemaet er lånt (d. 22. okt 2017) fra den private institution: ”Bitte Bæk”3, men er rettet til med 

børnehusets svar.  

 
Ud fra de afholdte interviews samt personalets observationer, har vi i første omgang valgt at 
gribbe fat i to problemstillinger. Se i denne SMTTE-model. 

 
SMTTE på børnemiljø 2017/2018 i børnehaven 
 

Sammenhæng 

 

I Nørreå Børnehus har vi i efteråret 2017 fokus på børnemiljøet og i den forbindelse 

har vi i børnehaven valgt at kombinere personalets observationer/beskrivelser 
med børneinterview. Vi har valgt at benytte et spørgeskema fra DCUM (Dansk 
Center for Undervisningsmiljø). Der blev adspurgt 6 drenge og 7 piger de er fra 
4 år og op efter. 

Ud fra de spørgeskemaerne er der valgt at arbejde med disse nedenstående to 
tiltag. 

Nørreå Børnehus er en privat institution der har til huse i en villa der tidligere 
fungerede som privat bolig. Den lejes nu af skolen.  
Børnehuset vil arbejde systematisk med børnemiljø. Mie (VUG) hjalp 
børnehaven i gang med dette i september 2017, hvor hun 
lavede børneinterview på 6 drenge og 7 piger af de ældste børn.   

 

Mål 
 

At have fokus på børnemiljøet er at optimerer dagligdagen for børnene der har 
sin gang i Nørreå Børnehus, med udgangspunkt i hvad børnene synes. 
Personalet vil tage svarene til efterretning og handle på svarene. Arbejdet skal 
være tilgængeligt af alle der måtte ønske det, og vil kunne findes på vores 
hjemmeside.  
 

 

  

Tiltag 1. Er der for meget larm inde i børnehaven? 
 

                                                           
3 Online med Alia 

Bitte Bæk  |  Saxogade 4  |  9000  Aalborg  |  Se kort  |   Tlf.: 98 16 22 83  |  Email.: info@bittebaek.dk  

 
 

http://www.alia.dk/
http://www.bittebaek.dk/kontakt.asp
mailto:info@bittebaek.dk
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 -personalet har udarbejdet struktur for at færdes både inde og ude, som 
hænger synligt hvor vi færdes med børnene. Dette skal hjælpe 
skiftende personalet til at holde fast i samme genkendelige mønstre, når vi er 
mange sammen, hvilket vi har erfaring med skaber mest muligt ro.   
(Se bilag:  
-Dagsorden til frugtsamling  
-Dagsorden til morgensamling  
-Husregler  
-uderegler  
-Ugens overordnede program for børnehaven  
-Når vi begynder at gå ind og spise madpakker og frugt)  
-Vi har lånt at ”støjøre” at husets talepædagog, som vi har til rådighed i en 
mdr. Øret flytter vi alt efter hvor personalet synes det giver mening, at gøre 
børnene opmærksom på, at tale stille.  
  
  
2. Er der nogen af de andre børn, der driller dig, så du bliver ked af det? 

-Børnehuset påbegynder arbejdet med ”Fri fra mobberi” i marts/april 2018. 
Det er oplagt at bruge dette materiale til dette punkt. I mellemtiden 
kortlægger vi om alle børn egentlig har venner når de opholder sig i 
børnehuset, ved at spørge dem direkte, og dokumenterer svarene på papir, så 
vi kan hive dem frem til marts/april.   
 

 

 

 

Tegn 
 

1. Er der for meget larm inde i børnehaven? 
-der er mindre støj  
-personalet husker at følge de aftalte retningslinjer (komme i garderoben, på 
W.C. på skift og bliver fulgt til dørs)   
-det er behageligt at lege inde  
-når personalet formår at hjælpe børnene med at være beskæftiget inde, så de 
ikke flakker rundt, ellers hjælper dem ud.  
 
2. Er der nogen af de andre børn, der driller dig, så du bliver ked af det? 

Dette punkt har vi først taget hul d. 10. april hvor vi har skudt ”Fri for mobberi” 
i gang.  
-Ud fra børnenes svar på om hvem der er deres venner, kan personalet hjælpe 
børnene med at indgå i legefællesskaber = alle indgår i et ligeværdigt 
fællesskab.  
  

Evaluering 
 

1. Er der for meget larm inde i børnehaven? 
Personalet i børnehaven kan godt glemme at de tiltag der er sat i værk (sidste 
år), har deres berettigelse når tingene begynder at glide. Det har haft en god 
effekt at personelt blev bedre til at fordele sig i huset, og være konsekvent 
med at sende børn ud der havde brug for at ”krutte af”, -men tiltagene kan 
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man konstatere her midt april, er aftagene. Der holdes fx ikke samling hver dag 
(springes ofte over), og man oplever ofte at alle børn og voksne står i 
garderoben på en gang. I slutningen af februar blev det besluttet, at der skulle 
holdes en kort fælles samling, og derefter skulle grupperne gå hver til sit inden 
aktivitet, for også at lette trygget i garderoben. Dette bliver ikke gjort. 
Vi går lysere/varmere tider i møde. Her er det fint at gå tidligt ud, men stadig 
holde fast i at holde samling. Personalet skal her huske at holde fast i 
indendørs struktur, og gøre tiltagene udenfor.    
 

2. Er der nogen af de andre børn, der driller dig, så du bliver ked af det? 

Alle personaler i børnehaven havde frist til slut januar med at udspørge alle 
børn om hvem der er deres bedste venner. Disse oplysninger er ikke brugt til 
noget. Hvad gør vi herfra? Er svarene forældet? Der er kommet nye børn til.  
Tirsdag d. 10. april introducerede vi ”Fri for mobberi” i Nørreå Børnehus, og vi 
arbejder på at finde fodfæste i materialet, og få det ind under huden. Der er 
gjort nogle overvejelser omkring de første skridt i børnehaven. 
 

 

 

Vuggestuen: I vuggestuen har vi benyttet os af et refleksionsskema (DCUM) som er blevet udfyldt 

af to personaler og derefter taget op på stuemøde, så alt personalet i vuggestuen har haft 

mulighed for at komme med input. Vores besvarelser afspejler vi voksnes vurdering af hvordan 

børnene oplever deres børnemiljø.  

Refleksionsskema for daginstitutioner 
dagtilbudstermometeret4 
 
Psykisk børnemiljø 
Alsidig personlig udvikling 
1 Oplever børnene genkendelige strukturer i hverdagen? Fx gennem morgenrutiner og 
fælles samling. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

2 Hvor stor en del af børnene er selvhjulpne på et alderssvarende niveau? Fx spiser de 
selv og tager eget tøj af og på. 
Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke 

3 Hvor ofte handler de voksne ud fra børnenes initiativer? Fx ved at lege med i spontant 
opståede lege. 
Altid • For det meste • Nogle gange • Ikke så tit • Aldrig • Ved ikke 

4 Oplever børnene at have medindflydelse i hverdagen? Fx er de med til at vælge aktivi 
teter og indrette legeområder. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

5 I hvor høj grad giver børnene udtryk for egne grænser? Fx ved at sige fra overfor andre 
børn. 
I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke 

                                                           
4 Dcum.dk 
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Sociale Kompetencer 
6 Hvor stor en del af børnene oplever at være udenfor fællesskabet i størstedelen af 
tiden? Fx hvis et barn overvejende opholder sig alene hver dag. 
Ingen • De færreste • Halvdelen • De fleste • Alle • Ved ikke 

7 Hvor ofte hjælper børnene hinanden? 
Fx ved at trøste hinanden eller hente en voksen, når der er brug for det. 
Altid • For det meste • Nogle gange • Ikke så tit • Aldrig • Ved ikke 

8 Hvor stor en del af børnene oplever at have venner? 
Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke 

9 Håndterer børnene selv deres indbyrdes konflikter? 
Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke 

10 Hvor stor en del af børnene oplever alvorligt drilleri fra andre børn? 
Fx hvis et barn bliver holdt udenfor fællesskabet. 
Ingen • De færreste • Halvdelen • De fleste • Alle • Ved ikke 

11 Hvor stor en del af børnene viser, at de er trygge ved de voksne? 
Fx ved at børnene opsøger de voksne i følsomme og udfordrende situationer. 
Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke 

Krop og bevægelse 
12 Hvor ofte får børnene den hviletid, de har brug for? 
Altid • For det meste • Nogle gange • Ikke så tit • Aldrig • Ved ikke 

13 Får børnene noget at spise, når de er sultne? 
Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke 

Naturen og naturfænomener 
14 Hvor stor en del af børnene er opmærksomme på, at vejret har betydning for deres 
påklædning? Fx giver de udtryk for om jakke, hue og vanter er nødvendigt. 
Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
15 Hvor ofte oplever børnene at blive modtaget på en nærværende måde om morgenen? 
Fx ved at en voksen spørger ind til barnets morgen og hjælper med at vinke farvel. 
Altid • For det meste • Nogle gange • Ikke så tit • Aldrig • Ved ikke 

Sproglig udvikling 
16 Bliver børnene mødt af et anerkendende sprog? Fx sætter de voksne ord på børnenes 
følelser. 
Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke 

17 Hvor stor en del af børnene oplever dagligt at få skæld ud? Fx bliver der talt med hævet 
stemme og i et hårdt toneleje. 
Ingen • De færreste • Halvdelen • De fleste • Alle • Ved ikke 

 
Æstetisk børnemiljø 
Alsidig personlig udvikling 
18 Sætter børnene spor af deres hverdagsliv i rummene? 
Der bliver fx udstillet kunstværker og fotos. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

Sociale Kompetencer 
19 Er der områder, der giver mulighed for, at børnene kan lege alene, parvis og i større 
grupper? 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

Krop og bevægelse 
20 Guider indretningen børnenes adfærd? Fx kan børnene aflæse, hvor man kan lege vildt, 
og hvor man kan lave stilleaktiviteter. 
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Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

Naturen og naturfænomener 
21 Har børnene forskellige sansemæssige naturoplevelser? De leger fx i krat, i vand og på 
hårde eller bløde underlag. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
22 Oplever børnene at være del af forskellige traditioner? Fx ved at fejre fastelavn og jul 
samt ved at deltage i institutionens egne traditioner. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

Sproglig udvikling 
23 Bliver børnenes ordforråd stimuleret gennem udsmykningen? Der står fx ”sæbe” på 
sæbedispenseren eller et billede illustrerer ”sko forbudt”. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

 
Fysisk børnemiljø 
Alsidig personlig udvikling 
24 I hvor høj grad understøtter de fysiske rammer børnene i at føle sig hjemme i institutionen? 
Fx har de deres egen skuffe og garderobeplads. 
I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke 

Sociale Kompetencer 
25 Er institutionen indrettet med afgrænsede legeområder inde og ude? Inde- og udearea 
ler er fx opdelt med lave reoler, gulvtæpper, buske og træer. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

Krop og bevægelse 
26 I hvor høj grad bliver børnenes fin- og grovmotorik udfordret? 
I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke 

27 Er stole, legetøj og andet inventar i en sikker og forsvarlig stand? 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

28 Er inventar tilpasset børnenes forskellige aldersgrupper? Det gælder fx toiletter, hånd 
vaske, stole og cykler. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

29 Har børnene mulighed for privatliv, når de har brug for det? Fx i forbindelse med toilet 
besøg, ble-og tøjskift. 
Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke 

Naturen og naturfænomener 
30 I hvor høj grad understøtter legepladsens inventar børnene i at have varierede naturoplevelser? 
Fx grovmotoriske udfordringer, erfaringer med bål, urtehave og dyreliv. 
I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
31 Har børnene gode rutiner omkring hygiejne? Fx håndvask efter toiletbesøg og inden 
spisning. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

 
Indeklima 
Indeklima er en del af det fysiske børnemiljø. Vær opmærksom på at spørgsmålene 
under Indeklima ikke er koblet med de pædagogiske læreplanstemaer. 
Lyd 
32 Hvor stor en del af børnene oplever dagligt at blive forstyrret af støj? Fx fra gråd, råb og 
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larm fra inventar og naborum. 
Ingen • De færreste • Halvdelen • De fleste • Alle • Ved ikke 

33 Er rummene indrettet med støjnedsættende materialer og inventar? Fx voksduge, op 
slagstavler, filtdupper under stole og blød opbevaring til legetøj. 
Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke 

Lys 
34 Er lyset tilpasset de aktiviteter, der skal foregå i rummet? Fx arbejdslys i værkstedet og 
hyggelys i puderummet. 
Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke 

Luft 
35 Er der mekanisk ventilation? Fx ventilationsanlæg, der sikrer frisk luft hele dagen. 
Ja • Nej • Ved ikke (spring til spørgsmål 36 hvis der svares Ja) 
35 a Bliver der luftet ud hver dag? 
Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke 

Temperatur 
36 Er temperaturen tilpasset de enkelte rum og aktiviteter? 
Fx lidt lavere temperatur i tumlerummet end på badeværelset. 
Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke 

 

Ud fra disse skemaer har vi valgt at tage udgangspunkt i to problemstillinger, som vi i forvejen 

arbejder med, men som vi gerne vil have endnu mere fokus på. ”Bliver børnene mødt af et 

anerkendende sprog? Fx sætter de voksne ord på børnenes følelser? 

”Guider indretningen børnenes adfærd? Fx kan børnene aflæse, hvor man kan lege vildt og hvor 

man kan lave stille aktiviteter. 

På disse to SMTTE-modeller kan det ses, hvordan vi vil arbejder med dette. Arbejdet vil foregå til 

og med januar 2018 og derefter vil vi lave en evaluering. 

 

 
Sammenhæng 

I Nørreå Børnehus har vi i efteråret 2017 fokus på børnemiljøet, og 
foretager i den forbindelse observationer og udfylder 
refleksionsskemaer som et værktøj til at belyse hvilke emner der kan 
være relevante at gribe fat i. 
På baggrund heraf har vi i vuggestuen valgt at fokusere på, hvordan vi 
opnår endnu højere grad af anerkendelse i barn / voksen relationen. 
 

 
Mål 

Målet er at skabe et endnu bedre børnemiljø for børnene i Nørreå 
Børnehus og at sikre sig, at børnenes perspektiv tilgodeses i hverdagen. 
Vi ønsker at give børnene positive oplevelser i deres indbyrdes 
relationer og dermed være med til at skabe omsorgsfulde børn med 
konstruktive redskaber i rygsækken 
Vi ønsker at skabe et positivt forældresamarbejde, da trygge forældre 
giver trygge børn 
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Tiltag 

Vi vil skabe et læringsmiljø, hvor vi som voksne ikke irettesætter børn 
uden samtidig at give børnene en anden handlemulighed. Dette gør vi 
ved at introducere nyt personale og vikarer hertil, samt selv at huske på, 
at ”nej” ikke er en færdig sætning. Vi vil være grænsesættende på en 
konstruktiv måde, som skaber tydelige rammer for børnene. 
Ud fra en neuropædagogisk (hjernesmart) tilgang vil vi anvise barnet 
den korrekte handlemulighed fremfor at fortælle hvad barnet IKKE må.  
Vi ønsker at skabe en atmosfære af, at det er forældrene der er 
eksperter i forhold til deres børn, og vi kan guide og vejlede på baggrund 
af uddannelse og erfaring 

 
Tegn 

Vi vil høre færre nej’er og flere handlings anvisninger 
Vi vil se voksne, som er deltagende i børns leg og som er med på 
sidelinjen til at guide og støtte børnenes interaktion 
Vi vil se børn som drager omsorg for hinanden og som tilegner sig 
redskaber i forhold til at håndtere konflikter 

 
Evaluering 

Vi evaluerer på stuemøde i februar 2018 på baggrund af observationer 
og erfaringer. 
Februar 2018: Vi øver os i, ikke at tale hen over hovedet på børnene, når 
der kommunikeres med forældrene. Børnene kan med fordel drages ind 
i kommunikationen til forældrene – selvfølgelig afhængig af hvad der 
skal fortælles. Vi skal turde stoppe hinanden, og forældrene, hvis der 
fortælles ting om børnene hen over hovedet på dem, som børnene ikke 
behøver at forholde sig til. 
 

 



 

15 
 

SMTTE børnemiljø    vuggestuen efterår 2017 

 

Sammenhæng I Nørreå Børnehus har vi i efteråret 2017 fokus på børnemiljøet, og foretager 
i den forbindelse observationer og udfylder refleksionsskemaer som et 
værktøj til at belyse hvilke emner der kan være relevante at gribe fat i. 
På baggrund heraf har vi i vuggestuen valgt at fokusere på indretningen / 
fordelingen af voksne indendørs, særligt i morgentimerne 
 

Mål Målet er at skabe et endnu bedre børnemiljø for børnene i Nørreå Børnehus 
og at sikre sig, at børnenes perspektiv tilgodeses i hverdagen. 
Vi ønsker at skabe et rum der lægger op til rolig leg indendørs om 
morgenen, så alle får mulighed for at ankomme på en tryg måde og dermed 
får en god start på dagen. 

Tiltag Vi har besluttet at der hver morgen placerer sig en voksen i køkkenet for at 
være på forkant med mulige konflikter og for at dæmpe de vilde lege. 
Ligeledes vil vi afprøve forskellige slags legetøj, om der er noget der virker 
mere fordybende end andet. Vi vil observere hvorvidt noget legetøj gør 
børnene mere fordybede i leg end andet 
 

Tegn Vi vil se børn der i højere grad er fordybet i leg om morgenen 
Vi vil se glade og trygge afleveringer 
Vi vil se færre konflikter og færre irettesættelser af ”vild leg” 
Vi vil se voksne der er igangsættende og motiverende i forhold til at få lege 
og aktiviteter i gang 

Evaluering Vi evaluerer på stuemøder på baggrund af observationer og erfaringer. 
Vi evaluerer på stuemøde i februar 2018 på baggrund af observationer og 
erfaringer 
Februar 2018: Det tydeligste tegn på, at vi er opmærksomme på børnemiljø 
er, at vi er bevidste om at fordele os i de to rum. Det har en rigtig god effekt, 
og det skaber en god ro om morgenen. Vi vurderer fra dag til dag om det er 
nødvendigt at lukke døren mellem køkken og stue. 
Det er også en faktor, at vi pt ikke har så mange vuggestuebørn som før. 
Vi vil fortsat dele os op i de to rum, da vi kan se, at det har en god effekt. 
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Evaluering af det samlede arbejde med børnemiljøet i Nørreå Børnehus: 

I Nørreå Børnehus har vi altid haft fokus på at skabe et godt børnemiljø, men det har været en 
rigtig god fornemmelse at tage hul på arbejdet med børnemiljøet på en struktureret og bevidst 
måde. Samtidig har det været en enorm tidskrævende proces at få det struktureret og 
gennemarbejdet. 
Vi har haft for øje, at når børn bliver interviewet vil der opstå fejlkilder eksempelvis usikkerhed fra 
barnets side, misforståelse af spørgsmålet samt relation til interviewer.  
Fremadrettet vil vi gerne supplere spørgeskemaet med flere underspørgsmål, for at få et endnu 

større indtryk af hvad børnene selv tænker om deres børnemiljø og dermed giver os bedre 

muligheder for at arbejde videre med svarene. Næste gang er vi også bevidste om, at det er en af 

personalerne fra børnehaven, som skal afholde interviewene, både på grund af relationen til de 

enkelte børn samt at der ellers kan gå vigtig viden tabt. 

I vuggestuen er vi også bevidste om, at det er svært at få børneperspektivet med. Men vi er af den 

opfattelse at hvis alle personaler i vuggestuen byder ind, har vi belæg for til at beskrive 

børnemiljøet i vuggestuen. 

I 2018/2019 vil vi lave nye børneinterviews som skal sammenholdes med denne beskrivelse, som 

personalet har lavet i børnehaven og derudover vil der igen laves reflektionsskemaer i vuggestuen. 

Udfra dette skal der igen laves SMTTE-modeller i henholdsvis vuggestuen og børnehave. 

 

 


