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Positive forhold angående det psykiske børnemiljø

Negative forhold angående det psykiske børnemiljø

De er glade for at gå i Brumbassen

Det skal være lidt nemmere af få hjælp når man er på toilet

Det er stort set altid muligt at finde en voksen der har tid

Det sure store drenge

Der er altid god stemning

Nogen gange lidt drillerier fra de store

Det er altid nogen at lege med

For få voksne

Der er nogen det trøster mig

Der er en dreng i børnehaven der vælter vores ting

Jeg kan godt lide de voksne
Gode venner
En voksen der trøster
Der er plads til en om man er stor eller lille, glad eller sur.
Vores barn er glad for børnehaven
Opmærksomme voksne
Er rigtig glad for alle de voksne, der er kun en der ikke er ynglings
Rigtig gode venner
Børnehaven er bare et hyggeligt sted at være

Positive forhold angående det æstetiske børnemiljø

Negative forhold angående det æstetiske børnemiljø

Det er godt med alle de små rum, de skaber plads til alt slags leg

Efter ny indretning lidt kedeligt og ikke hjemmeligt

Der er ikke tvivl om hvad der høre til hvor

Trænger til renovering, men alt koster penge

Det er flot
Ting har deres faste plads så vi ved hvor tingende er på stuerne
Hyggelig børnehave
Skøn legeplads
Det er nemt at finde tingende
Hyggesofaen på stuen

Positive forhold angående det fysiske børnemiljø

Negative forhold angående det fysiske børnemiljø

Legepladsen er det bedste sted i børnehaven især hoppepuden

Toiletterne i børnehaven er ikke altid lige pæne

Legepladsen

Der er ikke altid papir til hænderne

Der er pænt på stuerne

Får ikke altid vasket fingre

Legepladsen

Larm på stuen men børn larmer jo

Dejlig stor legeplads

Til tider meget larm

God hygiejne

Toiletterne når drengene tisser på brættet

At lege i puderummet, dukkerummet eller på skibet
Klatrestativet uden for
Bålpladsen
Skolehuset + musikrummet

Tilbagemeldingerne peger på 4 områder

Mere tid på legepladsen og brug af legepladsen til pædagogiske strukturerede aktiviteter.

Vi skal blive gode foretage pædagogiske overvejelser over de mange aktiviteter vi flytte uden for på
legepladsen. Hvordan det vil understøtte et fokus på natur og miljø? Uderummet rummer mulighed for
pladskrævende aktiviteter, nedsætter riskoen for smitte, reducerer mængden af konflikter, stimulerer
sanserne og skaber plads inde til den resterende børnegruppe. Hvad vil det give at holde samling på græsset
eller ved bålet, sproggruppe på spejdergrunden eller børneyoga på højen?

Glade, opmærksomme og rummelige voksne er det vigtigste vi har i Brumbassen.

Hele den pædagogiske virkelighed for børnene afhænger af om der er en voksen der glad for at se dem. Vi
skal turde vise dette til børnene og deres forældre. Vi er gode til netop den del i Brumbassen men skal altid
arbejde på at nedbringe mængden af negativ opmærksomhed, kollegial feedback er et effektivt redskab i
den proces. Medarbejder der er trygge og glade for at gå på arbejde har nemmere ved at være rummelige,
glade og opmærksomme, derfor arbejder vi løbende og struktureret med arbejdsmiljø, der er bred enighed
om at arbejdsmiljøet i Brumbassen er godt og det kan netop være det der ligger til grund til de mange
positive kommentarer om netop dette.

Toiletterne skal have mere opmærksomhed både i forhold til brugen og rengøringen.

Der er 3 mål i denne forbindelse; Børnene skal kunne gå på toilettet i løbet af dagen i rene og pæne
omgivelser samt børnene skal have den nødvendige hjælp til toiletbesøg og børnene skal lære at
vaskehænder efter toiletbesøg samt inden vi spiser madpakker. For at komme i mål med alle tre punkter
skal vi have kigget på indretningen af toiletterne, det sker i oktober hvor vi skifter leverandør af sæbe og
papir. Desuden skal vi have mere opmærksomhed hvem der er på toilet hvornår så vi ikke oplever nogen
der kalder på en voksen uden af få svar og børnene skal lære altid at sige hvis de går på toilet. Sidst skal vi
fastholde at børnene skal vaske hænder inden vi spiser og efter toiletbesøg.

Indretning af stuerne skal understøtte den pædagogiske målsætning

Indretningen skal være hyggelig og hjemmelig, inspirerer til leg og stimulerer sanserne. Indretningen at
stuerne bestemmes hovedsageligt af de pædagoger der arbejder på stuen og vi arbejder løbende på at
optimerer indretningen i forhold til de funktioner rummende skal indeholde. Ønskerne er mange og i den
grad der er økonomi til at indfri dem bliver de også effektueret. Vi skal holde fokus på at komme i mål med
indretningen og være gode til at varetage det løbende vedligehold. Overordnet har vi gode rammer som
både børn og voksne sætter pris på, men der er plads til forbedringer. I budget 2018 vil vi prøve at
øremærke nogle midler til at gøre de indvendige rammer i Brumbassen endnu mere indbydende.

