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Børnemiljøvurdering  Arbejdsgangsbeskrivelse Version: 2018-06-16 

Børnemiljøvurderingens formål er ifølge loven: 

Lov om børnemiljø i dagtilbud fra 2006 beskriver: 

§ 1.  Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk 
børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. 

Ansvar og krav til indhold jævnfør loven 

§ 3.  Dagtilbuddets ledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som 

indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.  

Børnemiljø-vurderingen skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer 

samt en handlingsplan.  

Stk. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv og i det omfang, det er muligt, 

inddrages børnenes oplevelse af det.  

Stk. 3. Børnemiljøvurderingen skal være offentlig tilgængelig.  

Stk. 4. Børnemiljøvurderingen skal revideres minimum hvert tredje år, og hvis der sker 

ændringer, der har betydning for børnemiljøet.  

Stk. 5. Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrebestyrelsen. 

Børnemiljøvurderingens mål er ud over de i loven nævnte krav: 

  At evaluere hvordan dagtilbuddets børnemiljø fungerer, og om det i praksis fungerer som ønsket 

også i forhold til Rudolf Steiner-pædagogikken og Rudolf Steiners impuls, 

  At evaluere hvordan børnemiljøet understøtter børnenes trivsel, leg og læring, 

  At udpege områder som kan forbedres, 

  At udarbejde en handleplan for at arbejde med forbedringer, udpege ansvar for 

forbedringsarbejdet og at sikre evaluering af handleplanen. 

Anvendelsesområde 

Der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering for hele dagtilbuddet mindst hvert tredje år jævnfør 

oven for. 

Anvendelse 

  Loven tilskriver at der gennemføres børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. 

  Det bør overvejes at gennemføre børnemiljøvurdering årligt for at sikre, at børnemiljøet løbende 
vedligeholdes og fornys, så det understøtter børnenes trivsel, leg og læring. 

Arbejdsgang vedr. børnemiljøvurdering 

Skemaerne som hører til børnemiljøvurdering kan bruges på flere måder, afhængig af hvordan 

medarbejderne ønskes inddraget i arbejdet, og i hvilket omfang børneperspektivet skal med. 

Bemærk, at børnemiljøvurderingen ikke behøver at blive udført på samme tid i alle dimensioner.  

Måske giver det mening at tage et område ad gangen og arbejde med det, sådan at man i løbet af et år 

kommer hele vejen rundt om alle aspekter i børnemiljøet.  

fortsætter på næste side 
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arbejdsgang fortsat 

Model 1: Ledelsen udfører børnemiljøvurderingen medarbejderne kommenterer det skriftlige oplæg 

på personalemøde, stuemøde eller lignende  ledelsen justerer børnemiljøvurderingen ud fra 

medarbejdernes feedback og udarbejder forslag til handleplan  børnemiljøvurdering og handleplan 

drøftes i bestyrelsen  herefter justeres børnemiljøvurdering og handleplan  børnemiljøvurdering 

lægges på hjemmesiden  handeplan iværksættes 

Model 2: Ledelsen delegerer udarbejdelse af børnemiljøvurderingen til en gruppe medarbejdere  

medarbejderne kommer med hver deres bidrag som sættes sammen til et dokument  alle 

medarbejderne kommenterer det skriftlige oplæg på personalemøde, stuemøde eller lignende  

ledelsen justerer børnemiljøvurderingen ud fra medarbejdernes feedback og udarbejder forslag til 

handleplan  børnemiljøvurdering og handleplan drøftes i bestyrelsen  herefter justeres 

børnemiljøvurdering og handleplan  børnemiljøvurdering lægges på hjemmesiden  handeplan 

iværksættes. 

Handleplan til opfølgning på børnemiljøvurderingen: Brug handleplan vedr. indsats for en gruppe 

børn. 

Arbejdsgang vedr. forældrenes vurdering af barnets børnemiljø 

Skemaet, som bruges til at forældrene vurderer deres barns børnemiljø, har fokus på barnets trivsel og 

relationer, som et vigtigt aspekt i, hvordan barnet reagerer på børnemiljøet i dagtilbuddet.  

Skemaet er udviklet som et forsøg på at inddrage et børneperspektiv uden at spørge børnene. 

Når det er forældrene, som vurderer barnets trivsel og relationer, så kan det nemt komme til at ligne 

en forældretilfredshedsundersøgelse, så hvis der lige er gennemført en sådan undersøgelse, giver det 

måske ikke mening også at spørge forældrene om næsten det samme igen. 

Forældrenes vurdering af barnets børnemiljø kan fx gennemføres på denne måde: 

Forældrene orienteres om deres bidrag til børnemiljø vurderingen  alle børn får et skema med hjem 

 skemaer fra forældre afleveres  der laves en optælling af svar på hvert spørgsmål for hver stue og 

denne optælling indgår i den samlede børnemiljøvurdering  hver stue samler forældrenes øvrige 

kommentarer og optællingen af resultater  hver stue udarbejder en handleplan for, hvad der skal 

arbejdes med at forbedre på stuen ud fra forældrenes vurdering af deres barns trivsel og relationer 

(brug handleplan til indsats for en gruppe børn). 

Opbevaring af børnemiljøvurderinger og opsamling på forældrenes vurdering af barnets børnemiljø 

Det er hensigtsmæssigt at beslutte, hvor dokumenterne fra børnemiljøvurderingen opbevares, fx: 

  Dagtilbuddets samlede børnemiljøvurdering lægges på hjemmesiden. 

  Børnemiljøvurderingen lægges i dagtilbuddets elektroniske arkiv, så den kan findes igen, når der 
skal udarbejdes en ny. 

  Handleplaner opbevares i mapper rundt om i huset, hvor der skal udføres forskellige 
forbedringsopgaver. 

  Forældrenes besvarelser smides ud, når der er udarbejdet en sammenfatning af besvarelserne. 

 


