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Formål med 

børnemiljø 

vurdering i 

Københavns 

Kommune

 KKFOen skal udarbejde en skriftlig 

børnemiljøvurdering, som indeholder en 

kortlægning af de fysiske, psykiske og æstetiske 

børnemiljø. 

 KKFOens børnemiljøvurdering skal indgå i som 

en del af skolens undervisningsmiljøvurdering.

 Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle 

børnemiljøproblemer og indeholde 

handlingsplaner herfor.



Et godt børnemiljø

Indebærer et børnemiljø hvor der er:

 Åben og positiv pædagogisk atmosfære 

 Kulturel og værdimæssig rummelighed

 Sundhed

 Sikkerhed 

”Et godt børnemiljø fremmer børnenes 

muligheder for relationer, læring, udvikling 

og leg”



Inddragelse af børn

Fokusområder der indgår i 
børnemiljøvurderingen 

Fysisk børnemiljø

Psykisk børnemiljø

Æstetisk børnemiljø

Pædagogiske værksteder

Fællesrum, gange, toiletter



Fysisk børnemiljø 

Det fysisk børnemiljø er de fysiske rammer 

indendørs og udendørs. 

Det er:

 Indretning og brug af rum 

 Pladsforhold

 Ventilation

 Støjforhold

 Kemiske påvirkninger

 Udendørs arealer



Psykisk børnemiljø

De psykiske børnemiljø er eksempelvis:

 Hvordan børnene trives med hinanden 

 Hvordan børnene trives med de voksne

 Det handler om UFOens dynamik og daglige 
puls

 Det handler om børnenes sociale kompetencer 

”Et godt børnemiljø bidrager til fællesskab, 
venskaber, tryghed, tillid, omsorg, 
medbestemmelse og inkluderende børn i 
fællesskabet. Et godt børnemiljø skal give børnene 
passende udfordringer i et positivt og åbent miljø”



Æstetisk børnemiljø

Det æstetiske børnemiljø beskrives ud fra:

 hvordan omgivelserne påvirker børnene

 kan relateres til oplevelser og 

sanseindtryk. UFOen som et rart og 

inspirerende sted at være og hvor 

børnene får lyst til udfolde sig 

Her vurderes rummene f.eks udsmykning og 
vedligeholdelses standard.



Proces

1. BMV foretages af anonymt at hvert barn i 
klassen: 

 Hvert barn introduceres for smiley-metoden 
– så de præcis ved hvad en smiley 
betyder. Giv gerne hverdags eksempler 

 Hvert barn modtager et BMV-skema og 
udfylder deres eget 

 De udfyldte BMV-skemaer afleveres til 
Charlotte/Jeanette til første 
databehandling

2. Udarbejdelse af handleplan og 
opfølgning foregår på teammøderne eller 
STUS-møderne



Inddragelse af 

UFOens forældreråd

Børnemiljøvurdering er et fast punkt på 

forældrerådets dagsorden. 



Ledelsesansvar & 
offentliggørelse BMV

Det er et ledelsesansvar at:

 Inddrage børn, forældreråd og medarbejdere 

i UFOen 

 KKFO-lederen anvender data i forskellige 

samtaler og udvikling fx i forbindelse med TUS 
og MUS

 KKFO-lederen anvender data til samtale og 

udvikling fx i forbindelse med kvalitetssamtale 

med områdelederen og i skoleledelsen

 Børnemiljøvurderingen finder sted hvert 2. år 

eller hvis der sker ændringer, der har 
betydning for børnemiljøet

 BMV vil ligge på hjemmesiden



BMV

spørgeskema 

Sæt kryds
1. Er du glad for din UFO? ☺  

2. Har du mulighed for at tage en mad (egen), hvis du bliver sulten? ☺  

3. Kan du gå uforstyrret på toilettet? ☺  

4. Er der et sted du kan gå hen, når du vil have ro? ☺  

5. Er der et sted hvor du kan lege vildt fx løbe stærkt? ☺  

6. Kan du tale med en voksen, når du er ked af det? ☺  

7. Synes du børnene taler pænt til hinanden? ☺  

8. Synes du voksne og børn taler pænt til hinanden? ☺  

9. Har du nogen venner i UFOen? ☺  

10. Bliver du drillet i UFOen? Ja Nogle 

gange

Nej

11. Driller du selv i UFOen? Jaj Nogle 

gange

Nej

12. Kan du hente hjælp fra en voksen i UFOen, når du har brug for det? ☺  

13. Er du med til at bestemme, hvad der skal foregå i UFOen? ☺  

14. Hvilke to rum kan du bedst lide at bruge i UFOen?

15. Er legepladsen god for dig? ☺  



Handlingsplan for BMV



De 2 gode 

spørgsmål 

til børnene på 

3. årgang  

De 2 gode spørgsmål til børnene i 3.a, 3.b, 3.c og 3.d  

1. Hvad syntes I er det gode 

UNDER Corona?

2. Hvad savner I ved den 

”gamle UFO”?

Den funktionelle børnesamtale


