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Børnemiljøvurdering i Raklev Børnehave

Raklev Børnehave har i øjeblikket 66 børn hvoraf de 18 er børn født i 2014 og dermed
repræsenterer børnehavens Krabbe-gruppe. De er alle på nær en enkelt stadig 4 år gamle.
16 ud af disse børn er blevet interviewet i forbindelse med denne børnemiljøvurdering.
Den tager sit udgangspunkt i en interviewguide, hvor børnene enkeltvis er blevet
interviewet.
Følgende er der kommet ud af interviewene:
Generel tilfredshed
Er du glad for at gå i børnehave?

Dig og de andre i børnehaven
Har du nogle du leger med i
børnehaven?

Drilleri og mobning
Er der nogen, der driller dig i
børnehaven, så du bliver ked af
det?

Hjælper de voksne i børnehaven
dig, når du bliver drillet?

De voksne i børnehaven
Siger de voksne godmorgen til
dig, når du kommer i børnehave?

Alle børnene svarede at de er glade for at gå i
børnehave.

Alle børnene nævner hurtigt, hvem de godt kan lide
at lege med. Der nævnes typisk 2-4 kammerater,
som det enkelte barn leger med. Der ses
sammenhæng og gensidighed i børnenes relationer.

Alle børn nævner, at de nogle gange bliver drillet,
men det er kun af et eller to børn. I flere tilfælde er
”drilleren” også den, som de nævner som den bedste
legekammerat.
Alle børn siger, at de får hjælp af en voksen, hvis de
har brug for hjælp. Nogle af børnene fortæller, at de
voksne opfordrer til, at de selv skal prøve at løse
konflikterne, men at de hjælper hvis det er
nødvendigt. 2 af børnene mener, at de klarer det
meste selv og ikke har brug for de voksnes hjælp.

Alle børn siger, at de voksne siger godmorgen, og at
de også selv siger godmorgen.

Kan du lide de voksne i
børnehaven?

Alle børnene svarer, at de kan lide de voksne.

Hjælper de voksne dig i
børnehaven, når du har brug for
det?

Alle børnene får hjælp af en voksen, hvis de har brug
for det.
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Leg og aktiviteter
Kan du lide at være ude på
legepladsen?

Kan du lide at lege indenfor?

Rammer
Kan du lide at gå på toilettet i
børnehaven?
Er der meget larm i børnehaven?

Mad
Er det hyggeligt at spise sammen
i børnehaven?

Alle børnene kan lide at være på legepladsen og
fortæller, hvad de godt kunne lide at lave derude.
Det legeområde på legepladsen, som oftest nævnes,
er sandkassen.
Alle børn kan lide at lege indenfor og flere nævner,
hvad de godt kan lide at lege med, og hvor de kan
lide at lege. Her viste svarene stor diversitet.

Alle børnene kan lide at gå på toilettet i børnehaven.

Alle børn synes, der er meget larm. Udsagnene
fortæller, at der er larm i de rum, hvor der er mange
børn, som leger samtidig: Legerummet og Tumleriet.

Alle børnene synes, det er hyggeligt at spise sammen
med kammeraterne og de voksne. De fleste taler
glad om madpakkens indhold.

Handleplan
De afgivne svar peger på, at der ikke er problemer i forhold til børnemiljøet, men vi skal
være opmærksomme på, at der kan være meget larm indenfor. Det er Tumleriet og
Legerummet, som nævnes, når der er mange børn i de rum. Her skal vi sørge for, at der
bør være et alternativ i Værkstedet og/eller Køkken-Alrum, hvor børnene kan søge hen.
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