Det siger børnene om dagligdagen i Skjoldungerne
Ifølge lovgivningen skal alle dagtilbud udarbejde en børnemiljøvurdering, for at kortlægge børnenes fysiske,
psykiske og æstetiske miljø i daginstitutionen. Alle børn har ret til et godt børnemiljø som fremmer
børnenes trivsel, udvikling og læring. Miljøet skal vurderes ud fra børnenes perspektiv i det omfang det er
muligt, og børnene skal derfor inddrages i vurderingen. Lovkravet er et udtryk for at børn har viden,
meninger og holdninger som voksne skal respektere og anerkende.
I børnehuset er der sat fokus på børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnene er blevet interviewet enkelvis for
at få et individuelt svar. Børnemiljøvurderingen rummer ikke det enkelte barns aktuelle trivsel, men er
baseret på den generelle trivsel.
Fysiske rammer indendørs.
Børnehuset skjoldungerne har 2 vuggestueafdelinger og 2 børnehaveafdelinger som er adskilt af et langt
gangareal. Gangarealet forbinder de to afdelinger som hedder henholdsvis Ravnshøj og Uglehøj med et
åbent køkken, et orangeri, et kontor og et ude/naturværksted. Der er også et stort åben fællesrum med
skydedøre og med tilstødende personalestue. I afdelingen Uglehøj er der 2 vuggestuegrupper, hvor hver
stue består af et stort og mindre rum. De mindre rum bliver brugt til henholdsvis puderum og
dukkekrog/køkken. Begge de store rum er indrettet med store borde til spisning mm. De to stuer er adskilte
ved et gangareal med et bord i midten og en lille tremmelåge til børnehaveafsnittet.
Den anden vuggestueafdeling på Ravnshøj består ligeledes af 2 stuer beliggende på en gang. På gangen er
der et aktivitets hjørne på gulvet, borde og et kravle/trappemøbel af træ. Der er en lille tremmelåge til
garderoben og en dør ud til en vuggestuelegeplads og et krybberum. Ved hver stue er der tilhørende
badeværelser med små vinduer ind til stuerne. På badeværelserne er der hæve/sænke borde, 2 toiletter,
og en lang håndvask i børnehøjde med 2 vandhaner. Øverst oppe er der reoler til individuelle tøjkasser. På
stuerne er der en håndvask med et underskab, spiseborde, sofa og hylder med legetøj og madrasser på
gulvet. På gangen findes et soverum med sovesenge og madrasser og et ekstra legerum, som bliver brugt til
kreative aktiviteter.
Børnehavestuerne i den ene afdeling Uglehøj består af 3 stuer. Hver stue består af 3 rum. To små og et
stort. På den ene stue bruges de små rum til køkken, klæde ud, hygge og legerum. På den anden stue
bruges de små rum til legerum. Der er tilhørende badeværelser med afskærmede toiletter til stuerne. Den
3. stue bruges til en småbørnsgruppe, hvor de små rum bruges til køkken og puderum. Der er
hæve/sænkebord på det tilhørende toilet. De store rum på de 3 stuer er indrettet med borde, hvor der
laves forskellige aktiviteter og spises. Der er en lang gang mellem stuerne, hvor der også er et
malerværksted med et bord til forskellige kreative aktiviteter. På gangen er der garderobe, sofa, legebord,
spejle, udstillingsmontre og lysindfald fra oven. Fra alle stuer er der vinduer og døre ud til legepladsen.
Flertallet af børnene kan rigtig godt lide og fortrækker at lege i de små rum men en del svarer at der nogle
gange kan være for mange børn i rummene. Rum til fysisk leg fx puderum er også meget populært. Leg med
magneter er der mange børn som nævner som deres favorit uanset rum.
Handleplan: Ud fra hvad børnene har svaret på uglehøj skal der være en opmærksomme på, at børnene
foretrækker små rum til fordybelse men også en opmærksomhed på hvor mange børn der er i rummene.

I den anden afdeling Ravnshøj er der 2 stuer med tilhørende badeværelser. På badeværelserne er der 2
små og et stort toilet som ikke er afskærmet. Den ene stue har en forstue med et legekøkken og
opslagstavler. På stuen er der en vask med skab, sofa og en dukkekrog med forhæng. Der er endvidere
borde til spisning og aktiviteter. Den anden stue har et lille forrum til stuen med en pult og en opslagstavle
og et lille rum som bliver brugt til dukkekrog. Fra dukkekrogen er der udgang til legpladsen og store
vinduer. På stuen er der et stort dukkehus og en sofa, borde til spisning og aktiviteter. Begge stuer har dør
og vinduer til legeplads.
De to stuer ligger på en lang gang med et stort åbent køkken til pædagogiske aktiviteter. Der er garderober
og glasdøre ud til vuggestuens legeplads. Der er endvidere et lille hjørne med et bord som bliver brugt til en
lille spisegruppe eller til aktiviteter. Nede af gangen over for den ene stue er der er stort rum som bliver
brugt til legerum og spiserum. Bag denne stue ligger der et lille rum som er blevet indrettet til et sanserum.
Rummet er malet som en skov med lys- himmel og andre skov effekter. På gangen overfor vuggestuen er
der et motorikrum med ribber, trampolin, hulahopringe, hængekøjer, puder og andre midler til fysisk
udfoldelse. Over rummet er der et åben depot med en trappe op hvor der opbevares musikinstrumenter og
motorikredskaber.
Langt de fleste børn på Ravnshøj svarer at motorikrummet er der de bedst kan lide at være. Mange kan
også godt lide at være i det ”hvide rum” men mindst lige så mange svarer at de syntes det er for vilde lege,
man slår sig, for meget uro og for lidt plads/for mange børn. Der er flere af børnehavebørnene der svarer at
de ikke bryder sig om at være i vuggestuen hverken om morgenen eller i løbet af dagen da der er meget
støj og babyer. Flere børn bryder sig ikke om at være i det lille rum/dukkekrogen ved rød stue. Nogen kan
rigtig godt lide at være på selve stuen mens andre fortrækker andre rum.
Handleplan: Vi skal løbende arbejde på at indrette rummene så der hele tiden er fokus på børnenes trivsel
og miljø. Der skal være et ekstra fokus på børnenes trivsel i det ”hvide rum” og en opmærksomhed på at
ikke alle børnehavebørn bryder sig om at være sammen med de helt små babyer i vuggestuen.
Vikingegruppen som er de kommende skolebørn altså de 5-6 årige børn opholder sig indtil juli 2018 på
Egedalen som ligger et stykke fra Børnehuset skjoldungerne. Vikingegruppen skal i løbet af sommeren flytte
tilbage til børnehuset skjoldungerne. Der er to stuer med ca 20 børn på hver. Der er forskelligt legetøj på de
to stuer, en hyggesofa, et legohjørne og en købmandsbutik/dukkekrog.
Her foretrækker børnene de små rum, huler og læringsmiljøer. En del af børnene bryder sig ikke om
gangarealerne.
Handleplan: kommer senere når vi er kommet på plads og har indrettet os i de nye lokaler på henholdsvis
grøn og rød stue.
Højen er et sommerhus- lignende træhus som ligger for sig selv på legepladesen ved Ravnshøj overfor
motorikrummet. Der er en gang med garderobe, badeværelse med 3 ikke-afskærmede toiletter og et
voksen toilet. Der er et hule/pude rum, et klodserum, et lille åben køkken, et værksted og et stimuli-fattigt
rum med et bord. I midten er der et stor fællesrum med 3 borde, reoler og en hjørnesofa.

Handleplan: Ingen har nævnt Højen i deres besvarelser- det handler måske om at de ikke har ophold sig der
andet end at være på besøg. En ny børnegruppe flytter over i højen efter ferien så handleplan for højen
kommer senere.

Fysiske rammer udendørs
I den ene afdeling Uglehøj er der en meget stor åben legeplads. Der er legehuse, klatrestativer, bålhus,
udekøkken, væksthus, ruchebaner, gynger, fodboldbane, og en sandkasse. Rundt om legepladsen er der
skov og midt på legepladsen er der asfalt cykelbane. Der er også et hønsehus og et faunadepot. Der er store
jordbunker og stadig lidt byggerod fra sammenbygningen af de to institutioner.
Den anden afdelings (Ravnshøj) legeplads ligner en stor have med masser af buske og store træer og små
rum til fordybelse. Der er et lille amfiteater, en bålplads, græsplæne, urtehave og fliser til at cykle på samt
en vandpost. Der er bænke og borde og en fodboldbane. Legepladsen fremstår slidt hvor der er
trækonstruktioner. Vuggestuens legeplads som hovedsageligt er flisebelagt er afgrænset med et lille hegn
og en hønsegård. Den største af de to sandkasser er overdækket. Der er også et klatrestativ passende til
små børn.
Vikingegruppens legeplads på Egedalen består af et klatrestativ, sandkasse, gynger, ruchebaner og et par
legehuse. Vi benytter desuden det store grønne område med å, sti og træer der ligger lige uden for
legepladsen. Vi benytter ofte en anden legeplads der ligger lige ved siden af som har et bålhus. Der findes
også en legegård der ligger på den anden side af huset, hvor der spilles bold og køres på cykler og mooncar.
Efter sommerferien 2018 flytter Vikingerne på Ravnshøj.
Æstetik
Et generelt svar fra børnene er at de ikke syntes noget der ser gammelt og beskidt ud eller ”byggeplads” er
særlig pænt udendørs. De syntes træer og buske er pæne og mange nævner en sandkasse og et
klatrestativ.
Indenfor syntes børnene kruseduller på vægen er grimme eller generelt vægende.
De kan godt lide billeder, pynt og farver og kreative ting på stuen
Handleplan
Der er oprettet en legepladsudvalg og vi vil være obs på hvordan vægende ser ud indendørs.
Hygiejne/sundhed
Næsten så godt som alle svarede at de vaskede hænder før hver spisning og efter toiletbesøg. De var også
opmærksomme på, at det var for at hindre spredning af bakterier og for at man ikke skulle blive syg. Et
overtal af børn syntes toiletterne var grimme, lugtede og var ulækre.

Handleplan
Vi skal minde børnene om, at man husker at trække ud i toiletterne så de ikke lugter og at papir ikke skal
smides på gulvet. De voksne tjekker hvordan toilettet ser ud i middagsstunden og guider til at man forlader
toilettet pænt og rent.
Psykisk
100% svarede ja til de havde mindst en ven og langt de fleste havde over tre venner.
Mange oplevede at de var blevet drillet, men næsten ingen svarede ja til de selv havde drillet.
Langt de fleste svarer de får hjælp af de voksne når der er behov og at de voksne lytter.
I forhold til hvad børnene bedst kan lide at lave i børnehaven svarer de fleste at de bedst kan lide at være
på tur, lege og være sammen med venner eller lege i motorikrummet/aktiv
Ca 95% svarede ja til at de godt kunne lide at komme i børnehave. De andre svarede ”ikke altid”
Handleplan
Vi skal tale med børnene om hvad det betyder ”at drille” og hvordan man siger fra.

