ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

En god dag
i børnehaven

Kære børn
i Børnerådets
Minibørnepanel
Tusind tak til alle jer, der har besvaret
det talende spørgeskema.
I er 1278 børnehavebørn fra 90 forskellige
børnehaver, der har svaret på spørgsmål
om at gå i børnehave.
Vi bruger jeres svar til at fortælle de voksne
i børnehaven og jeres forældre, hvordan I synes,
det er at gå i børnehave. Derfor er vi rigtig
glade for, at I ville være med.

Kære voksne i børnehaven
Tusind tak fordi I har afsat tid
til at lade børnene deltage i
Børnerådets Minibørnepanel.
Den viden, vi får fra Minibørnepanelet, bruger vi blandt andet
i rapporter og artikler. På den
måde formidler vi børnenes
eget perspektiv på børnelivet til
politikere, fagfolk og den brede
befolkning.
Selve undersøgelsen og de
endelige resultater bliver
offentliggjort i løbet af 2019.
Dette hæfte er en historie
om Ziggys dag i børnehaven.
Gennem historien får I et lille
indblik i de besvarelser, som
børnene gav i det talende
spørgeskema i september og
oktober 2018. Spørgsmålene
handlede om, hvordan børnene
oplever deres dag sammen med
de voksne i børnehaven.

håber, at I vil læse om Ziggys
dag i børnehaven sammen med
børnene, og at historien kan være
et redskab til at tale med børnene
om, hvordan det er at gå i jeres
børnehave. Gennem historien er
der spørgsmål til børnene, som I
kan bruge som oplæg til dialog.
I kan læse om Børnerådets
arbejde og undersøgelser på
www.børnerådet.dk.
Mange venlige hilsner

PER LARSEN
Formand for Børnerådet

Ziggy, som er hovedpersonen
i historien, repræsenterer det,
de fleste børn har svaret. Vi
3

En god dag
i børnehaven
Nu skal du høre om Ziggy.
Ziggy er 5 år og går i
børnehave ligesom dig.
Om morgenen bliver Ziggy
afleveret i børnehaven af
sin far. Når Ziggy og far
kommer, er der en voksen
fra børnehaven, der siger
”godmorgen” og tager
imod Ziggy. I dag er det
Voksen-Mette.
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”Hej hej. God dag!” råber
Ziggys far og går. Han skal
på arbejde, mens Ziggy er
i børnehaven. Ziggy vinker
farvel til sin far sammen
med Voksen-Mette.
Men hov! På samme tid
kommer Emil ind ad døren
i børnehaven sammen
med sin mor. Emils mor
har travlt, så hun skal
skynde sig videre. VoksenMette ser slet ikke, at
Emil er kommet. Så Emil
bliver ikke taget imod af
en voksen i børnehaven
og går selv ind til de andre
børn.

Hvad kan du godt lide, at de voksne i børnehaven gør,
når du kommer om morgenen?
Hvad gør du, hvis de voksne i børnehaven ikke ser,
når du kommer om morgenen?
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Ziggy skynder sig ind i børnehaven for at
lege med sine venner. Ziggy har nemlig
mange venner i børnehaven. Det er også
vennerne, som Ziggy allerbedst kan lide
at lege med i børnehaven.
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De voksne lader Ziggy og vennerne lege i fred og ro.
De forstyrrer ikke. De voksne går rundt og holder øje
med børnene. Så er de klar, hvis nogen bliver ked af
det eller har brug for hjælp.
Ziggy leger næsten aldrig med de voksne i børnehaven.
Men det er også lige meget, for Ziggy vil jo helst lege
med sine venner.

Leger du nogle gange med de voksne
i børnehaven?
Kunne du godt tænke dig at lege med
de voksne i børnehaven?
Hvad laver de voksne, når børnene leger?
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Nu skal de spise i Ziggys børnehave. Ziggy
sidder sammen med nogle andre børn og
en af de voksne. Der sidder altid en voksen
ved Ziggys bord, når de spiser. Så snakker
de om alt muligt. Ziggy synes, at det er rigtig
hyggeligt at spise i børnehaven.
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Ved bordet ved siden af Ziggys
bord, sidder Oskar, Ida og Emil.

De sidder ikke sammen med en voksen. Oskar
kommer til at snakke lidt højt. Oskar fortæller nemlig
om en film, som han har set på iPad’en derhjemme.
Ida og Emil synes, at det lyder som en virkelig sjov film.
Filmen handlede om en drage. Oskar, Ida og Emil bliver
lidt fjollede og griner højt: ”Hahaha”. De slår ud med
armene, ligesom dragen i filmen gjorde med sine vinger.
Voksen-Mette synes, at Oskar, Ida og Emil larmer, så
hun bliver lidt skrap og siger: ”Ssschh”.

Hvordan synes du, at det er at spise i børnehaven?
Hvordan er det at spise sammen med
en voksen/uden en voksen?
Hvornår er det hyggeligt/ikke så hyggeligt
at spise i børnehaven?
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Ziggys yndlingsvoksen er Voksen-Mette, for hun hører altid efter,
hvad Ziggy fortæller. Når Ziggy vil fortælle Voksen-Mette noget,
sætter hun sig ned og slår ørerne ud. Det kan Ziggy godt lide.
Så ved Ziggy, at Voksen-Mette hører efter.
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Ziggy ved, at Emils yndlingsvoksen er Martin, fordi han er god til at
lege og lave sjove ting med Emil.
Martin er også ret sej, fordi han kan svinge alle børnene i sine arme.
Han må være virkelig stærk, tænker Ziggy. Når Martin svinger
børnene i sine arme, siger han altid: ”Bim-bam-busse, nu er du en
haletudse” – og griner højt.

Hvad kan du godt lide at lave sammen med
de voksne i børnehaven?
Hvad kan du godt lide at lave uden de voksne i børnehaven?
Hvornår hører de voksne i børnehaven efter, hvad du fortæller?
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Nu er det blevet eftermiddag, og Ziggy
bliver hentet af sin mor. Ziggy skal
nemlig hjem fra børnehaven nu.
De voksne i børnehaven snakker altid
med Ziggys mor eller far om, hvad Ziggy
har lavet i børnehaven. Voksen-Mette
fortæller, at Ziggy har leget sammen med
sine venner, og at de havde en god snak,
mens de spiste. Ziggy synes, at det er rart,
at Voksen-Mette fortæller mor om dagen
i børnehaven.
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Så siger Voksen-Mette: ”Farvel og tak for i dag”,
og Ziggy går hjem sammen med sin mor.
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Ziggy synes, at det har været
en god dag i børnehaven.

Snakker de voksne i børnehaven med din mor eller far
om dig, når du bliver hentet? F.eks. om hvad du har lavet
i børnehaven, og hvordan din dag har været.
Er det rart eller ikke så rart, at de voksne snakker om dig?
Hvornår er det en god dag i børnehaven?
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En god dag i børnehaven
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Dette hæfte er en historie om Ziggys dag i børnehaven.
Gennem historien får I et lille indblik i de besvarelser, som
Børnerådets Minibørnepanel gav i det talende spørgeskema i
efteråret 2018. Vi håber, at historien kan være et redskab til at
tale med børnene om, hvordan det er at gå i jeres børnehave.
Vi glæder os til at præsentere selve undersøgelsen
og de endelige resultater for jer i løbet af 2019.

BØRNERÅDET
Hovedgaden 12, 1D-E
7190 Billund
TLF.: 33 78 33 00
www.børnerådet.dk
www.børneportalen.dk

16

16

