Børnemiljøvurdering
I børnehaven har vi valgt, at bruge børnesamtaler som metode til,
at dokumentere vores arbejde med børnemiljø.
Børnesamtalerne er små hurtige samtaler af ca. 5 min varighed,
som er bygget op over en historie, hvor børnene skal til te ved kongen/dronningen en ad gangen. En form som er nem, hurtig overskuelig og sjov for både barnet og den voksne.
I samtalen skal børnene svare, enten ja eller nej eller ved hjælp af
piktogrammer af sur/glad smilyes, på ca. 25 spørgsmål formuleret
ud fra de 6 temaer i vores læreplaner. Spørgsmålene er pt. målrettet vores ældste børn
Børnenes svar bliver efterfølgende samlet i et evalueringsskema,
hvor det er overskueligt for de voksne, at se hvor der evt. er behov
for særlig fokus eller indsats.
Eksempel:
LÆREPLANER

TEMAER

BØRNE INTERWIEV

Alsidig personlig
kompetence

voksen som hjælper børn til at
være en del af
fællesskabet

1a. Kan du få
hjælp af de voksne når du har
brug for det?
1b. Laver de
voksne noget
sjovt sammen
med børnene?

at være en god
kammerat

Sociale kompetencer

voksen - barn
relationer

barn – barn relation

1c. Hvad er en
god ven?
1d. Har du nogen
gode venner i din
børnehave?
2a. Får du skæld
ud af de voksne?
2b. Kan du li de
voksne i din børnehave?
2c. Er der nogen
der driller dig så
du bliver ked af
det?
2d. Hjælper de
andre børn dig
når du bliver drillet?
2e. Hjælper du
andre når de bli-

SUPLERENDE
SPØRGSMÅL

ver drillet?

Sproglig udvikling

skriftsprog

3a. Kan du lide at
høre historier?

udtrykke følelser
varieret talesprog

3b. Er der gode
bøger i børnehaven?
3c. Hvor i børnehaven syntes det
er hyggeligt at få
læst historier?
3d. Kan du skrive
dit eget navn?

Krop og bevægelse

sanse og bevægelses indtryk

3e. Kunne du
tænke dig at lære
det?
4a. Kan du lide at
være i gymnastik
salen?
4b. Er der steder i
børnehaven, hvor
du må hoppe,
springe, løbe og
være vild?

Naturen og natur
fænomener

Kulturelle udtryksformer

sunde kostvaner

4c. Er der steder i
børnehaven hvor
der er roligt og du
kan slappe af.

kropslige udtryk
og grænser
rum for leg, både
stille og livlige
aktiviteter

4d. Kan du nævne
5 sunde ting?
5a. Kan du lide, at
være udenfor på
legepladsen?

respekt for naturen

5b. Kan du lide,
at være på skovtur?

glæde ved at færdes i naturen
rødder og traditioner

skaberglæde, fantasi og mangfoldighed

6a. Kender du
nogen traditioner?
Hvilke traditioner
kan du bedst li?
6b. Hvor i børnehaven kan du
bedst lide at lege.
6c. Hvad for nogle
lege kan du bedst
lide at lege?

