Vurdering af Børnemiljølov 2009
Valby 15. januar 2009

Konklusionen af Vuggestuen Kongehusets fortolkning af børnemiljøloven.
Lov nr.485 af 7.juni 2006 om børnemiljø i dagtilbud.
Vi har valgt en model der udspringer sig i et spørgeskema som personalet og
bestyrelsen i Vuggestuen Kongehuset har besvaret. Hvor alle børnerum er
gennemgået i samtlige detaljer.
Konklusionen er som følger:

Juvelerne

Personalet har gjort opmærksom på at deres puslebord larmer, når det skal op
og ned.
Desuden har personalet påpeget at pladen til legepladsen larmer, når børnene
leger med den. En gennemgang af el installationerne. Til sidst et ønske om
hovedrengøring.
Ellers er alt hos Juvelerne tilfredsstillende.





Puslebordet er bragt i orden anno 2008.
Pladen er blevet udskiftet med stalddøre på samtlige stuer anno
december 2008.
Hele huset vil få gennemgået el installationerne i 2009.
Hele huset ønsker hovedrengøring i 2009.

Krone 1

Der blev gjort opmærksom på lugt generne, fra kloakken på toilettet, som er
et tilbagevendende problem på denne stue. En gennemgang af elinstallationerne.
Ellers er alt hos Krone 1 tilfredsstillende.

Prins Teddy

En gennemgang af el installationerne.
Ellers er alt hos Prins Teddy tilfredsstillende.

Kongelige Køer

En gennemgang af el installationerne.
Ellers er alt hos De Kongelige Køer tilfredsstillende.
Gang ved Juvelerne og Krone 1
Der blev gjort opmærksomt på lugt generne fra kloakken på stue Krone 1, et
tilbagevendende problem.
Ellers er alt tilfredsstillende.

Gang ved Prins Teddy og De Kongelige Køer
Alt i alt er gang arealet tilfredsstillende.

Alrummet

Alt i alt er begge parter tilfredse med rummet, bestyrelsen gør dog
opmærksom på den forekommende støj der er når mange børn og voksne er
samlet i et rum.


Personalet er meget bevidst om at alrummet skal være et rart sted at
være, og når der bliver for meget støj om morgenen går de ud på de
enkelte stuer.

Legepladsen

Begge parter har gjort opmærksom på at jorden skrider ved og omkring
hegnet, på bakken på legepladsen. Hvilket resulterer i at cement fundamentet
omkring stolperne bliver synlige, hvor der kan forekomme skarpe/hårde
kanter. Desuden er bambussen gået ud.
Ellers er legepladsen tilfredsstillende.



Vi vil indhente tilbud på udbedringen ved hegnet anno 2009.
Vi vil indhente oplysninger om en ny beplantning.

Det endelige materiale er sammenfattet af Souschef Kirsten Jensen og Leder
Dorte Psilander.

