
 
Sociale kompetencer 

 
 
Overordnede mål: 
børn skal ……… 
 
•        anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til 
•        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 og usynlig udskilning    
••••    inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske processer 
 
     
                    MÅL  EKS. PÅ AKTIVITETER                    TEGN               

EVALUERING 
1) Indgå i fællesskab: 
       

• Vente på tur 
• Lytte til hinanden 
• Skal kunne udtrykke      
egne ønsker og behov 

 
• Samlinger med 
fortællerunder 

• Måltider, hvor vi taler 
sammen 

• Regellege 
• Spille spil 
• Fælles emneprojekt 

  
 
Kender fællesskabsregler som vente 
på tur, lytte 
Rækker hånden op, når flere snakker 
Kan genfortælle, hvad hinanden siger 

  
I forbindelse med 
forældresamtaler 
1 gang om året 
gennemgår vi 
barnet og 
evaluerer på 
evnen til at indgå 
i fællesskab.  
 

2) Børnene skal opleve at have 
venskaber: 

• I nogle udvalgte aktiviteter 
sammensættes børnene efter 
”gode relationer” 

• Opfordre forældre til at 
invitere kammerater med 
hjem 

 

  
Inden barnet skal i skole har barnet 
haft oplevelsen af at være i gode 
relationer 
 

  
Hvert kvartal 
gennemgår vi 
børnene m.h.p. 
venskaber.  
1.gang:  
marts 2006 

3) Børnene skal turde at sige til     
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og fra: 
        

• Have et sprogligt 
redskab til at sætte 
grænser 

• Skal kunne udtrykke 
egne ønsker og behov 

• Børnene skal mærke, at        
      deres mening er vigtig 

• Samlinger hvor børnene 
tages med på råd omkring 
beslutninger, der vedrører 
dem 

• Temauge 
• Børnene skal have 
valgmuligheder i aktiviteter 

 
 

 
Børnene kan udtrykke ønsker 
Børnene kan sætte grænser for sig 
selv: ”Jeg vil ikke have du slår”, ”Jeg 
vil ikke lege lige nu, men en senere”  

 
Månedsplaner 
evalueres: har der 
været 
tilstrækkeligt med 
elementer af 
medbestemmelse. 
 
Gennemgang af 
børnene hvert 
kvartal: Er 
barnet bedre til at 
sætte grænser for 
sig selv og 
udtrykke ønsker 
og behov 

 Børn med særlige behov: 
 
Nogle børn har det svært med at indgå i sociale sammenhænge: de slår, råber højt, har meget uro i kroppen, holder sig for sig selv, 
har sproglige vanskeligheder eller andre besværligheder. Vi støtter det enkelte barn, så det kan indgå i de aktiviteter, som vi 
planlægger på lige fod med de andre børn, så vi sikrer, at de får en god oplevelse af samvær og fællesskab. 
Eks. Pædagogen kan før samlingen tale med et barn, der har svært ved at udtrykke ønsker eller sprogligt fortælle om en oplevelse. 
Barnet kan på den måde forberedes, så de i den store samling støttes i at fortælle, og få oplevelsen af at blive lyttet til. 
Samlingen foregår struktureret og med kendte rutiner. Dette giver den ro børnene har brug for, når de skal samle sig om at lytte 
og tale sammen. 
 
Oplever vi et eller flere børn have vanskeligheder m.h.t. sociale kompetencer, sammensætter vi en gruppe på ca. 4 børn, som vi 
tænker kunne have glæde af et tæt samvær omkring udvalgte aktiviteter.  Disse ”Haletudsegrupper” er sammen en time en gang 
om ugen og de kører oftest i en 3 mdr.’ periode. Her spilles spil, læses historie, tegnes, tales sammen omkring f.eks. venskaber, 
interesser og vi kan i disse haletudsegrupper arbejde med ”trin for trin” m.v. Disse grupper kan samtidig være med til at styrke 
venskaber. I denne gruppe er der den ro, der for nogle børn skal til for at kunne koncentrere sig om at deltage i en aktivitet i 
længere tid ad gangen. 



 3 

 
 

 
 
 
 
 


