
 

 

 

Trivsel: Børnene trives generelt godt, der er kun enkelte tilfælde af drillerier. Men her 

mener børnene, at de voksne på fritidshjemmet hjælper og tager hånd om dette. 

Hovedparten af børnene er slet ikke i om, at de voksne kan lide dem. Hvor der har 

været tvivl, har vi sat ind og opbygget tilliden. Børnene synes, at de voksne er gode 

at snakke med og altid er hjælpsomme - de er også gode til at rose.  

Vi har haft fokus på skæld og irettesættelse, da børnene i nogle tilfælde har haft 

svært ved at skelne mellem disse handlinger. 

Aktiviteter: Alle børn mener, at vi laver nogle spændende aktiviteter på 

fritidshjemmet. De er også enige om, at de lærer noget nyt. Dette gælder også, når 

børnene færdes udenfor. Både inde og ude har de fred og ro til at lege med deres 

venner. De savner ikke steder, hvor de kan bevæge sig, samt steder hvor de gerne 

må larme og lege vildt.  

Rammer: Alle børnene synes at legepladsen er rigtig god. De mener også, at de 

rummene er rare at være i og at de gør dem glade. De savner lidt indflydelse på, 

hvordan der ser ud på fritidshjemmet. Børnene mener, at de god plads i garderoben 

og at der har pæne farver på væggene.  Der kan være lidt støjgener, men det er 

noget vi arbejder løbende med. Blandt andet har vi et ”lydøre” der indikere, hvornår 

der er for meget støj.  

Hygiejne: Børnene mener, at de en god hygiejne - men vi oplever det modsatte. Det 

har medført, at vi har fokus på dette og at det er en del af vores aftalemål. 

Sikkerhed: Vi skal gøre mere ud af vores brandøvelse. Dette er planlagt til at skulle 

ske én gang om året. Ellers har vi meget fokus på sikkerheden blandt børnene.  

 


