Børne Miljø Vurderings skema
Barnets navn:

alder

stue:

Indhold:
· Sundhed (kost, hygiejne, sygdom, motorik)
· Fysisk indemiljø (Plads (m2), indretning, muligheder, privathed, vedligeholdelsen)
· Legepladsen (Sikkerhed, udfordringer, tryghed)
· Psykisk miljø (Rummelighed/ inklusion/ integration, voksen – barn kommunikation, barn –
barnkommunikation, samarbejde med forældre)
· Æstetik (Helhedsindtryk, førstehåndsindtryk, indtryk af den enkelte afdeling, indtryk af det
enkelte rum, oprydning, inspiration, farver og materialer)

Dato

Børnehaven

Ja

Nogle gange

Nej

Ved ikke

Kan du lide at gå i børnehave? Hvorfor?

Hvad synes du om at gå på din stue?

Godt

Dårligt

Ved ikke

Hvorfor kan du lide/ikke lide at gå på den stue?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Kan du lide at lege udenfor?

Ja

Nogle

Nej

Ved ikke

Hvorfor?:_______________________________________________________________________
Hvor er sjovest af lege?____________________________________________________________
Hvor gider du ikke af lege?__________________________________________________________
Kan du lide at lege indenfor?

Ja

Nogle

Nej

Ved ikke

Hvorfor?:_______________________________________________________________________
Hvor er sjovest af lege?____________________________________________________________
Hvor gider du ikke af lege?__________________________________________________________

Ja

Nogle

Nej

Ved ikke

Kan du lide at lege alene?
Hvorfor?:_______________________________________________________________________

Venner
Hvornår er man god ven?
Svar:

Hvornår er man dårlig ven?
Svar:

Er du gode venner med alle børnene på stuen?

ja

Nogle

nej

ved ikke

Hvis nej hvorfor? _____________________________________________________________________

Hvem leger du aldrig med?_____________________________________________________________

Hvorfor leger du ikke med dem?_________________________________________________________

Er der nogen du synes er en dårlig ven?_________________________________________________

Hvem?____________________________________________________________________________

ja

Nogle

nej

ved ikke

Er der nogen der driller dig så du bliver ked af det?__________________________________________

Hvis ja, Hvem?________________________________________________________________________

Hvis ja, er du så god til at sige det til en voksen fra stuen?_____________________________________

Hvem er dine bedste venner?___________________________________________________________

Hvem leger du aldrig med?____________________________________________________________

Hvorfor leger du ikke med dem?_______________________________________________________

Har du altid nogen at lege med?________________________________________________________

Legetøj
Er der noget legetøj vi mangler i børnehaven?

ja

nej

Ved ikke

Hvad f.eks.________________________________________________________________________-__

Hvilket legetøj kan du bedst lide at lege med?________________________________________________

Hvorfor?______________________________________________________________________________

Er der noget legetøj i børnehaven som du godt kan lide at lege med? _____________________________

Hvad ______________________________________________________________________________-__

Tur
Kan du lide at være på tur?

ja

nej

Ved ikke

Hvad har været de bedste ture?_____________________________________________________________

Hvorfor? ________________________________________________________________________________

Frokost
Kan du godt lide at spise varm mad hverdag?

ja

nej

Ved ikke

Hvad Kan du bedst lide at spise?___________________________________________________________

Hvad kan du ikke lide at spise?____________________________________________________________-

Hvorfor______________________________________________________________________________

Når vi spiser mad hvem vil du helst spise med?______________________________________________

Er du gode til rydde op efter du har spist?__________________________________________________

Kan du godt lide at høre en historie mens du spiser?__________________________________________

Frugt
Syntes du af det er hyggeligt af spise frugt i bh.

Er det hyggeligt at dække bord?

Elsker du at spise frugt?

Hvad kan du bedst lide at spise af frugt?

Er der noget du ikke lid at spise af frugt?

ja

nej

Ved ikke

Voksen
Er der nogen af de voksne i bh. Du er glad for?

ja

nej

Ved ikke

Hvem?_________________________________________________________________________

