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Børnehaven Lindeblomsts børnemiljø 

 

I Lindeblomst evaluerer vi løbende børnenes miljø. På vores hjemmeside ligger vi løbende 

opdateringer ud.  

 

  

1. år: 

• Førstehjælp 

• Sikkerhedsforhold/APV 

• Udearealer 

• Legeplads 

 

2. år 

• Toiletter og puslerum 

• Soveforhold 

• Ture og udflugter 

• Børne interview  

 

3. år 

• Køkken Årstidsfester 

• Spisepladser- måltider 

• Garderobe forhold 

• Forældreundersøgelse 

Børnemiljøvurderings hjul

1.år 2. år 3.år
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Haven/Legepladsen har stor prioritet i år: 

• Nedrivning af vandtrappe 

• Nyt hegn ved Vuggestuen 

• En bålhytte mere 

• Nye gyngestativer 

• Flere sandkasser 

• Rydning af pilehegn 
 

 
Psykisk børne miljø: 

• Iagttagelser 

• Eventyr 

• Samtaler 

• Evaluering- handleplan 

• Skovture 

• Droneplan over haven 

• Havekonsulent 
 

Personalet arbejder med at skabe godt samarbejde: 

• Pædagogisk dag om at smitte positivt af i hverdagen. 
 

 

Toiletter og puslerum 

Fysisk børnemiljø: 
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Hygiejne: 

Toiletter og puslerum rengøres og sprittes af 1 gang dagligt af et professionelt rengøringsfirma samt 

dagligt af personale fra institutionen. 

Børnene lærer at vaske hænder korrekt efter toiletbesøg. (Vi anvender en vaske hænder sang). 

 

Psykisk børnemiljø: 

Alle børn i institutionen er opdelt i stuer og har derigennem primære pædagoger, som er sammen med 

dem igennem dagen, vi lægger dog vægt på at øve, at man kan bruge alle børnehavens personale, hvis 

man har brug for hjælp, da vi på denne måde oplever at vi ikke er så sårbare ved eventuel sygdom i 

personalegruppen. 

Der er altid en voksen til stede sammen med børnene, når børnene er på stuerne.  

Stemningen er god og tryg med små grupper af børn i toiletrummet. Ved større børnegrupper kan der opstå           
en kaotisk stemning. 
Pædagogen står til rådighed for guidning, hjælp til påklædning, tørre numse eller hjælp ved håndvask. Der 
synges i fællesskab en vaske hænder sang. 
Det er vigtigt for os, at der er god plads omkring barnet, og at der er tid til det enkelte barn i denne situation. 
 

Læringsmiljø: 

Toiletbesøg og håndvask er en del af vores daglige rytme; morgen og formiddag, før og efter frokost samt 

eftermiddag. Børnene oplever herved en rytme og genkendelighed, og de efterligner hinandens adfærd, som      

fordrer til selvhjulpenhed samt til en naturlig og fri kropsbevidsthed. 

De mindste børn deltager også ved disse toiletbesøg, men nøjes ofte med at vaske fingre, da de ikke helt 

er         klar eller har modet til at benytte toilettet. Bleer skiftes enten i toiletrummet, hvor barnet er stående 

eller i         puslerummet. 

  

Æstetiske tiltag: 

Der er hængt pynt op over pusleborde i form af uroer, som børnene kan følge med øjnene. 

 

Forbedringsområder: 

Børnehavens toilet: 

 

• Der sættes nye pusleborde ind, hvor der mangler et ved brombærstuen. 

• Opmærksomhed på at nogle børn viser en utryghed ved toiletbesøg eller er blufærdige. Disse 

børn              skal tilbydes toiletbesøg i mindre grupper eller alene. 

• Der arbejdes på løsning til et puslebord på første sal i villaen. 
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Puslerum: 

• General fokus og forbedring af æstetik og sanseligt miljø. Uroer eller andet kan med fordel 

hænges i loftet for at højne det sanselige miljø. Der kan med fordel hænges en uro eller andet 

over hvert puslebord. 

• Kurve og pladser ryddes op og kigges igennem for unødvendigt indhold. 

• Der skabes en plads til ekstra toiletpapir og klude, så pædagogerne ikke skal forlade børnene 

under toiletbesøget. 

• Fokus på udluftning efter pusle tid, så indeklimaet er godt 

• Der arbejdes på en løsning med puslebord på toilettet ved Hindbærstuen 

 

 

Soveforhold – kryberum og lignende 
 
Det fysiske børnemiljø: 
 

   
 
Hygiejne: 
• Alle børns sengetøj vaskes af forældre. 

• Personalet vasker lagner og ekstra tæpper. 

• Hele vores krybbely fejes og vaskes ned 

hvert halvår på vores forældredag. 

• Der bygges en ny bålhytte, hvor der også er 

plads til børn, der sover en tidlig morgenlur, 

imens de andre leger. 

 

 

Psykisk børnemiljø: 

• Alle vuggestuebørn har mulighed for at sove ude, i nogle tilfælde tager vi hensyn til at børn af en vis 

alder sover indenfor hjemme og derfor er mest trygge eller sover bedst inde, det er der god plads og ro 

til i vores solstue. 

• Hvert enkelt barn puttes af en voksen, som synger en genkendelig godnat sang med ønske om en god 

og tryg søvn. 
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• Har et barn brug for at holde i hånd eller blive strøget over kinden for at give slip til søvnen, så opfylder 

den  voksne dette ønske. 

• I børnehaven, kan dem der har behov for det, få en middagslur i vores eventyrrum, her er der også en 

voksen, der putter dem. 

 

Læringsmiljø: 
  Børnene hjælper selv med at rede op, hvis de sover inde. 

Hvis de sover ude i krybber, kravler de selv op i krybben via en stige. Børnene hjælper selv med at finde 
bamser, sutter og sengetøj 
 

 
Forbedringsområder: 

Krybbely: 

• Mangelfuld rengøring af krybber. 

• Feje fliser ofte så barnet ikke tager blade og skidt med op i krybbe. 

• Madrasserne i krybberne skal løftes i weekenden, så de luftes ordentligt igennem. 

• Ordne nedløbsrør. 

 

 

Udearealer – legeplads mv. 

 
Fysisk-børnemiljø: 

 

   
 

Hygiejne: 

Alle børn bliver afleveret ude om morgenen, så personalet er også udenfor, og derfor ryddes legepladsen 

op hver eftermiddag, så den er indbydende når børn og voksne ankommer om morgenen. 

Det er et låg på alle skraldespande udenfor, når børnehaven lukker, da vi har mange store fugle, egern og 

andre dyr der besøger legepladsen om natten og godt kan lide indholdet i skraldespanden 

Vi har et årligt legepladstilsyn, der laver en status på vores legeredskaber. De mangler og fejl, som de 

påpeger, bliver i samarbejde med fagpersoner og forældre udarbejdet. 

I 2021 er vores have og udearealer i fokus. 
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Æstetik – sanseoplevelser: 

Vi er ude i alle årstiderne. Vi ser, hvordan skoven og planterne i vores bede blomstrer, visner, skyder frem 

mm. Vi mærker vinterens kulde, og lærer at det er godt med en masse tøj og vanter. Aprils uberegnelige 

vejr, så vi det ene tidspunkt har lyst til at smide jakken og det næste bliver overrasket af en haglbyge. 

Sommerens varme gør, at vi smider tøjet, og især er det dejligt at komme af med skoene og løbe rundt på            

bare tæer. Om efteråret falder bladene af træerne og vi mærker sensommeren gå på hæld. Naturen 

indretter de forhold, som børnene oplever i haven og skoven. 

 

På vores udearealer sørger vi for, at børnene kan lege i overensstemmelse med naturen. Vi har ikke en 

masse kunstigt legetøj, vores legeredskaber er enkle, hvilket overlader større plads til fantasien. Legehuse, 

bede, kroge, tæpper til at lave huler af, klatrestativ og rutsjebane. Vi har mange stykker træ og pinde, som 

kan bruges til alverdens lege og aktiviteter.  

Vores have strækker sig over et meget stort arial, og der er mulighed for både at lege mange sammen og at 

finde sig et uforstyrret hjørne. 

 

Haven er indrettet med naturmaterialer. Vi har et stort klatreområde, en lille bakke, gynger legehuse og 

flere store sandkasser med forskellige typer af sand. 

Der er træer og buske på legepladsen, man kan klatre i. 

På midten af pladsen står vores store bålhytte og den rummer mange aktiviteter eks. tegne grej, 

snitteværksted og dukkehus.  

 

Vores bålplads midt i haven bliver brugt til at lave mad over, så           børnene kan dufte, se og smage den        

proces, som ender med at være deres middagsmad. De er også med til at tilberede maden, og kan derved                                                                                 

også smage og lugte de forskellige råvarer. 

 

Så har vi skoven som nabo. Ikke kun giver den adgang til at se og mærke årstidernes skifte på nært hold, 

men den er også en god legeplads, hvor der kan klatres og tages på eventyr i lige præcis det 

tempo, som barnet selv føler sig parat til. 
 

Psykisk børnemiljø: 
 

Vores have er stor, og derfor er der også mange muligheder for at bruge fantasien og kreativiteten. 

Vi arbejder ud fra efterligning i vores pædagogik, og derfor er pædagogerne ofte i gang med at rive blade 

sammen, feje, rydde op eller ordne brænde. 

Vi forsøger altid at have gang i små sysler om eftermiddagen som snitteværksted eller tegneværksted. 

Så børn der ikke har energi til selv at starte en leg, har mulighed for at indgå i en ramme som bærers af en 

voksen. 

 

Læringsmiljø: 

 

Der er rig mulighed for at børn kan lege i mindre- og større grupper. Haven er lige nu delt i tre områder, et 

område for vuggestuen, hvor de selv kan bestemme om de vil have besøg. 

Et fælles klatreområde for store vuggestuebørn og børnehavebørn og så den store børnehave have. I 
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øjeblikket arbejder vi i samarbejde med vores bestyrelsesformand og en uderumskonsulent på at skabe en 

bedre udnyttet legeplads fyldt med mindre rum, som er dedikeret til forskellige aktiviteter. 

Vi er alle fælles om at passe på vores have. De voksne går og pusler og sysler med haven eller andet 

forberedende, og dette kan børnene være med til, hvis de ønsker det. Det sker ofte, at børnene også              

finder kosten eller riven frem, når de ser de voksne gå og ordne haven. 

Når børnene bliver hentet, så bliver de og deres forældre opfordret til at tage nogle lege- eller 

haveredskaber og lægge det på plads. Dette er også en måde at lære børnene om, at vi passer på vores 

fælles ting og have. Generelt sørger vi alle for, at haven er ryddet og pæn. 

 

Forbedringsområder: 

 

Vores have/Legeplads: 

 

Vores have kan være svær at overskue, og fordelingen af voksne kan hurtigt blive skæv, derfor arbejder vi i 

øjeblikket på, i samarbejde med vores bestyrelsesformand og en uderumskonsulent på at udnytte 

legepladsen bedre og skabe mindre rum, som er dedikeret til forskellige aktiviteter, så personalet naturligt 

fordeler sig. 

Derudover er vi ved at få sat en ny bålhytte op i vuggestue haven, som kan fungere som samlingspunkt der. 

I børnehavens have er vi ved at skifte gyngestativerne ud. 

 

 

Ture og udflugter – brug af nærmiljøet 

 

  
 

Fysisk arbejdsmiljø: 
 

I Lindeblomst har vi to vuggestue grupper: Tyttebærstuen og Hyldebærstuen, som hver har 3 voksne 

tilknyttet. I børnehaven har vi 3 grupper: Hindbærstuen, Brombærstuen og Blåbærstuen. De har også 3 

voksne tilknyttet hver gruppe. 

I børnehaven er der en ugentlig fastlagt skovtur, hvor hele stuen tager en tur i skoven. Derudover bliver 

skoven brugt til at finde ting og sager, som bruges i hverdagen i haven. I vuggestuen går man også på tur i  

mindre grupper, alt efter børnenes behov. 
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Til turene har vi trækvogne og barnevogne til at transportere de mindste børn og de ting, som kunne vise 

sig  nyttige at have med, når man er på tur med de yngste. 

 

Æstetik – sanseoplevelser: 

Vi bruger skoven aktivt i vores hverdag, og derfor får børnene mange indtryk af årstidernes skifte. 

Derudover tager børnehaven på bondegårdsbesøg i foråret og i sensommeren i forbindelse med så-tid og 

høst sæson. Her bliver alle børnene hentet i en bus og kørt til en bondegård, hvor de får lov til at lege i 

halmballer, klappe dyrene, mærke kornet og stikke fingrene i melet.  De får korn med hjem, som de også 

selv kan tærske og    male de efterfølgende dage. 

Vi har en rideskole som ligger tæt på børnehaven, og her er der rig mulighed for at ligge turen forbi og 

klappe hestene på en gåtur. 

Børnehavens nabo er en skole, og der er vi altid inviteret til at se krybbespil og andre forestillinger i løbet 

af året. I samarbejde med forældrene arrangerer vi også en basar og en sommerfest sammen med 

naboskolen. 

Det er en vigtig del af vores fælles institutions identitet at inddrage forældrene på mange planer i vores              

hverdag. Derfor at de også med når der skal skabes fester og til vores arbejdsdage i Lindeblomst. Vi oplever 

at vi sammen med forældrene kan skabe trygge oplevelser, og at den fællesskabsfølelse, børnene oplever, 

sender tråde langt ind i børnenes hverdag og i vores forældresamarbejde i dagligdagen. 

 

Psykisk børnemiljø: 

Det er meget lidt, at vores børn reelt færdes i trafikken. Men selv på en lille tur i skoven, bliver 

børnehavebørnene bedt om at stille op to og to og holde deres kammerat i hånden, indtil målet er nået. 

De voksne fordeler sig som for-, midte- og bagtrop og kan således hele tiden holde øje med alle børnene. 

Der bliver talt om med børnene om, at man går pænt, ikke skubber eller overhaler, og først når man er 

fremme, så kan man løbe frit rundt og lege.  

I vuggestuen har de voksne en trækvogn med, da det ikke er let for dem at gå to og to, men de ved godt, 

at indtil man når frem, så holder de fast i trækvognenes kant.               Dette hjælper også på deres stabilitet. 

De voksne kender de børn, de har med på turen, så de stiller også de børn sammen, som de ved kan 
sammen. Ligeledes sørger de voksne for selv at holde de børn i hånden, der har brug for ekstra hjælp eller 
opmærksomhed på ture ud af huset. 

 

Læringsmiljø: 

Skoven er et stort aktiv for alle os i Lindeblomst, Både i kraft af alle de ekstra kvadratmeter, vi får foræret, 

naturens flora, oplevelserne af årstidernes gang og det rige dyreliv. 

Hele sanseapparatet hos det lille barn aktiveres, og muligheden for frit at gå på opdagelse er en meget 

vigtig del af barnets dannelse både fysisk og psykisk. 

Når børnene er i skoven med pædagogerne, kan de frit gå og følge deres egen nysgerrighed, imens de i 
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trygge rammer udforsker nye og ukendte oplevelser. 

Alt hvad de finder interessant, kan de dele med erfarne voksne, som kan svare på deres spørgsmål eller 

sammen med børnene undersøge de spørgsmål og tanker, disse oplevelser bringer. 

Børnene kommer ved denne naturlige adgang til natur oplevelser til at se, føle, lugte og smage årstidernes 

skifte. Dette er der stor læring i, da barnet finder tryghed i at mærke verden som god og tryg omkring sig. 

På selve turen lære de at lytte til hinanden, tage imod beskeder fra de voksne, forstå og lytte til turens 

eventuelle formål og destination.  

Søge og finde det, som vi skal bruge fra skovens ressourcer osv. De lærer sammenhold og samarbejde, når 

der fx skal findes pinde til deres lanterner, så hjælper de hinanden med at finde den helt rigtige pind (lige 

så snart de har fundet deres egen først). 

Udover de mere formåls bestemte ture, så er der også hele det skoven kan tilbyde motorikken. I stedet for  

at have alle mulige sansemotoriske redskaber inde på vores stuer, så bruger vi skoven til at være det sted, 

hvor der bliver klatret, tumlet, balanceret, prøvet fysiske grænser af osv. 

 

Forbedrings områder: 

Fordi vi har skoven så tæt på, så kunne vi godt bruge den meget mere især til de længere ture, hvor man 

tager madpakke med, holder eventyr i skoven og eventuelt morgensamling. Lige nu er turene lidt korte og 

rutineprægede, da der er en tendens til, at de skal tilpasse husets øvrige rytmer, i stedet for at lade 

rytmerne forme sig om skovturen. Dette arbejdede vi på i 2021, hvor det første skridt har været at lave 

madplanen om, så der kunne frigøres flere hænder og kræfter til netop nogle længere ture i skoven. 

Vi arbejder på, om skoven også kan danne grundlag for at de store børn finder tættere sammen i et 

fællesskab før skolestarten. 
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Førstehjælp: 
 

• Huset har en aftale med Falck, som vi ringer til, når vores førstehjælpskasser på stuerne og i 

bålhytterne skal fyldes op med nye forsyninger. vores pædagog Ulla Hansen er ansvarlig for 

opfyldning. 

• Alle medarbejdere er orienteret om førstehjælpskassernes placering. 

• Kasserne tjekkes mindst 4 gange om året og opdateres til nyt kvartal. 

• Hvis et barn kommer til skade, er en pædagog ved barnet, en anden sørger for at de andre børn er 

ok og holder afstand. 

• Der ringes til forældre, og hvis barnet skal på skadestuen, vil en kendt voksen følge barnet, hvis det 

vurderes, at der ikke kan ventes på forældrene 

 
 
 

Forbedringsområder: 
 

Vi skal have opdateret vores personale mappe med oplysninger på nærmeste familie, samt hvem vi 

ønsker skal være hos os fra personalet, hvis der sker os noget. 

I 2022, skal vi alle forny vores førstehjælps bevis på et fælles kursus. 

. 

 
 

Sikkerhedsforhold: 
 

• Brandtilsyn gennemført 2020 og er ved at overgå til egen kontrol og vedligeholdelse.  

• Brandtilsynet varsler selv deres ankomst årligt, og ved sidste tilsyn var der intet at bemærke. 

• Vi laver selv månedlige alarm tjek og registrerer det. 

• Vi har også Sprinkler service til at tilse vores alarmanlæg fast. 

• Der er absolut ingen rygning på matriklen. 

• Vi har Legeplads tilsyn en gang om året. 

• I 2021 var vores APV-medarbejder Sandra Murr og Leder Katrine Vorup på opdaterende kursus. 
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