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Indhold (Tema): 2. Sociale kompetencer.              

Mål: 
Overordnet mål = 
bekendtgørelsens mål 

Delmål = institutionens 

mål 

Overordnet mål for tema 2:  
1. Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til 

2. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er 
kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri samt synlig og usynlig 

udskilning  

3. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i 
demokratiske beslutningsprocesser 

Delmål: 
Barnet skal have mulighed for udvikling af de sociale kompetencer ved: 

 

1. at barnet er medbestemmende, lytter til og arbejder sammen med andre 

2. at barnet skal føle sig inkluderet og anerkendt, således at det lærer at drage omsorg for 

andre  

3. at barnet danner venskaber og indgår i relationer med andre, hvor de oplever fællesskab, 

omsorg og respekt. 

4. at barnet udvikler robusthed og evne til at håndtere modgang 

Tegn: Børnene: 

- er glade 

- har nære venner og gode relationer 

- kan sætte ord på følelser 

- udviser omsorg, empati og respekt  

- er i stand til at bruge sproget på en positiv måde ved konfliktløsning  

- respekterer forskelligheder 

-       

Arbejdsformer/lær

ingsrum: 

Læringsrum 1:  

De voksne: 

- er rollemodeller 

- giver sig tid til at lytte og er 

nærværende 

- hjælper barnet til at kunne 

fastholde og videreudvikle 

de sociale relationer til 

venskaber 

- hjælper barnet til at forstå 

fællesskabets betydning 

- hjælper barnet med at løse 

konflikter 

- møder barnet positivt og 

anerkender dets følelser 

 

Læringsrum 2: 

- Barnet afprøver 

metoder og de 

voksne støtter op. 

- Barnet opnår 

erfaringer 

- De voksne støtter 

barnet i at aflæse 

de sociale koder 

- De voksne støtter 

børnene i at kunne 

sætte ord på egne 

og andres  følelser 

Læringsrum 3: 

Barnet: 

- lytter til andre 

- støtter og hjælper 

andre og viser 

omsorg 

- løser selv 

konflikter 

- kender og bruger 

de sociale koder 

- leger med andre 

- sætter ord på 

følelser 

Rammefaktorer: Handleplaner laves og temaet kommer primært til at foregå hjemme i børnehaven  

Der skal være mulighed for / plads til at lege uforstyrret i små grupper, hvor fællesskabet styrkes. 

God adgang til biblioteket med mulighed for at udvælge bøger, der passer til vores aldersgrupper 

og de forløb, vi planlægger. 

 

Børnenes og 

personalets 

forudsætninger: 

 

Alle børn har forskellige forudsætninger og har hver især brug for at blive mødt der, hvor de står 

udviklingsmæssigt. 

Personalet bruger sin individuelle pæd. viden, erfaring og kompetence i samspillet med 

barnet/børnene. 

 

Dokumentation: 

 

Tegninger, små historier og foto. 

Analyse af 

praksisbeskrivelse 

 

Evaluering Personalet laver procesbeskrivelser undervejs. 

Personalet taler om de enkelte børn – ser efter tegn 

 



Handleplan for tema 2 – Sociale kompetencer   
 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til handleplanen indgår spørgsmål som:  

hvordan (hvilke aktiviteter), hvornår (tidspunkt på året, hvilke uger), hvor (rum, sted), hvem (målgruppe) 

 

Delmål: 

1. Barnet skal have mulighed for udvikling af de sociale kompetencer ved at barnet er 

medbestemmende, lytter til og arbejder sammen med andre 
Vi når målet ved at: 

 Barnet lærer at give sin mening til kende og lære at lytte og give plads til andre 

 børnene har mod og lyst til at ytre sig og være medbestemmende 

 de voksne:  

  støtter barnet i ”samtale” med andre børn således, at barnet lærer at modtage såvel positive som 

negative ”svar”. 

 giver mulighed for dialog barn/barn og barn/voksen 

 skaber inkluderende rammer, hvor barnet har medindflydelse 

  

 
2. Barnet skal have mulighed for udvikling af de sociale kompetencer ved at barnet skal 

føle sig inkluderet og anerkendt, således at det lærer at drage omsorg for andre  
Vi når målet ved at: 

 barnet lærer at lytte  

 barnet oplever sig anerkendt og respekteret, som den det er  

 kan se ud over sine egne behov 

 de voksne 

 støtter det enkelte barns ressourcesider (uanset køn, nationalitet, udseende m.m.) således, at den 

enkelte har noget ”at byde ind med” til fællesskabet. 

 
 

3. Barnet skal have mulighed for udvikling af de sociale kompetencer ved at barnet 

danner venskaber og indgår i relationer med andre, hvor de oplever fællesskab, 

omsorg og respekt. 

Vi når målet ved at: 

 de voksne støtter barnet i at:  

 aflæse andres kropssprog og ”signaler” og handle derefter. 

 sætte ord på egne og andres følelser 

 hjælpe/trøste andre (uanset køn, nationalitet, udseende, venskab m.m.) 

 skaber mulighed for leg/aktiviteter i mindre grupper/små ”rum” 

 støtter det enkelte barn i at indgå i sociale relationer og åbne for nye venskaber 
        

       

4. Barnet skal have mulighed for udvikling af de sociale kompetencer ved at barnet 

udvikler robusthed og evne til at håndtere modgang 
 Vi når målet ved at: 

 barnet/børnene har adgang til/bruger spil, hvor det gælder om at vinde eller om at arbejde sammen 

 lære at vente på tur  

 de voksne anerkender barnets følelser 

 nærværende voksne der er gode rollemodeller og er troværdige 

 de voksne giver det enkelte barn/gruppen opgaver/udfordringer såvel ude som inde 

 


