
 

 

 

BAGGRUND :  

I den lovpligtige børnemiljøvurdering skal børnemiljøet vurderes i børneperspektiv og børnenes 

oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed. Dette krav tilgodeses 

ved brug af spørgeskemaet. 

Spørgsmålene sikrer, at man i sin kortlægning af børnemiljøet kommer omkring børns trivsel, sundhed 

og udvikling i fritidshjemmets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

RESULTAT: 

 Vi har en stor generel tilfredshed blandt børnene i juniorklubben. De er glade for deres tid / 

timer i juniorklubben. 

 Børn og voksne trives i en god samhørighed. Børn og børn imellem ligger også meget højt. 

 Børnene har gode relationer til hinanden. Venskaber trives, og ingen føler sig alene. 

 Også en generel god opførelse overfor hinanden. Der savnes ikke nogle at være sammen med i 

dagligdagen. 

 Ingen føler sig udenfor fællesskabet. 

 Stor tilslutning til ”at like” de voksne på fritidshjemmet og juniorklubben. De voksne er gode at 

snakke med. 

 Børnene er glade for den feedback, som de får fra de voksne, når de gør noget godt. 

 Der er altid noget at gøre / give sig til i juniorklubben. 

 Børnene er meget positive omkring inde / og 

udendørsfaciliteterne. 

 Den fysiske organisering, oprydning, rengøring og lign. er i top. 

 Vi har mætte børn – og de kan li’ vores mad. 

 

EVALUERING: 

 

Vi har efterfølgende haft snakke med børnene omkring flg. emner: 

 Tror du de andre børn kan lide dig? 

 Syntes du, at I taler grimt til hinanden i juniorklubben? 

 Syntes du, at I opfører jer godt overfor hinanden i juniorklubben? 

 Savner du steder, hvor man kan hvile sig eller slappe af? 

Der er fokus på de medmenneskelig færdselsregler – altid. Og det er noget, som vi generelt arbejder 

med på institutionen, med periodiske fokusområder – fx hygiejne, sprog, ”det gode eksempel for 

andre” osv. 

Disse emner har vi talt om på flere 

stuemøder – og som onsdags-aften emner.  

Og dialogen har været åben og positiv fra 

alle parters side. 

Det, vi oplever ved at holde ”gryden i kog”, 

er at børnene er gode til at minde hinanden 

på vores snakke og aftaler – og det er en 

fortløbende proces. Vi nyder denne 

samhørighed og socialisering børnene 

imellem. Det giver trivsel og tryghed.Vi 

oplever en rigtig god og sund kemi i 

juniorklubben – god harmoni børn, børn og 

voksne imellem, som er meget positiv for 

den sociale læring og timerne i fritidsdelen.  


