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Rapporten består af to afsnit, som viser kommentarerne fra henholdsvis forældrene og børnene.

Rapporten skal behandles med fortrolighed, da nogle kommentarer kan indeholde navne eller hændelser, der viser, hvem der har afgivet dem. Bemærk, at kommentarerne vises
uredigeret. Dette betyder, at rapporten kan indeholde personhenførbare oplysninger.
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Alt er skønt, undtagen lige sukkerpolitikken, hvor børnene får for meget slik, is og kage
Brobækhus er en fantastisk børnehave - hvor personalet er dybt engagerede og interesserede. Dejligt at vide at de fleste pædagoger har været der i mange år og
nyder deres job!
 
Vi var før i Dragen ved Tjørnestien - de burde få helt nyt personale/administration! Aldrig har jeg oplevet så ligegyldig interesse i at være sammen med børn.....
Brobækhus er en fantastisk børnehave. Vi er meget glad for at få vores søn dertil.
Brobækhus er en helt særlig børnehave som giver det enkelte barn mulighed for at udforske området og dermed sig selv i sine omgivelser samtidig med at der er
støtte og nærvær indenfor rækkevidde. Det er bestemt et prisværdigt sted med en høj grad af træning af selvstændighed for børnene.
En del 'ved-ikke' besvarelser, da institutionen stadig er meget ny for Johanne (og os som forældre)
Immanuel er først startet i Brobækhus for 3 uger siden, derfor afspiller svarene måske ikke helt hans hverdag.
Udebørnehaven har den mest fantastiske legeplads. Men da man afleverer ude næsten hele året kan det være svært i halvåret hvor det er mørkt om morgenen.
Brobækhus har utrolig lidt legetøj udenfor i "ude-husene" til dage med dårlig vejr. Her kan udeafleveringen sagtens optimeres ved at have lidt mere legetøj i
udehusene (klodser, mere tegnegrej, puslespil eller ude-figurer/ridderborg/mv), så børnene har noget sjovt at starte dagen med fremfor at blive efterladt i mørket
på legepladsen, hvor de fleste børn trækker ind i de små udehuse. Ligenu er der kun "plus plussere" og de er både svære at samle med vanter på og også lidt
ensformigt hver eneste dag. Så blot et forslag til vinterperioden.
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Det er svært at finde en voksen når man skal på toilettet og have hjælp til at tørres. Så jeg holder mig (Linus, 4 år)
det er en god børnehave hilsen laura
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