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Barnets alsidige personlige udvikling 

Sammenhæng: 

Barnet udvikler sin personlighed gennem aktiv deltagelse i sociale fællesskaber. Barnet skal 

mødes med anerkendelse og respekt, så barnets følelsesmæssige fundament understøttes og 

barnet opbygger selvværd. Når barnet føler tillid og åbner sig for verden med nysgerrighed, 

dannes forudsætninger for læring.  

I barnets dannelsesproces, er den voksnes rolle af stor betydning. Vi voksne skal være 

medspillende modspillere i forhold til at støtte barnets følelsesmæssige udvikling. Det vil sige, 

at vi skal forstå barnet og samtidig give det passende udfordringer.  

Dette kræver stort kendskab til hvert enkelt barn, som opnås gennem samspil, der 

kendetegnes ved en anerkendende tilgang med blik for barnets perspektiv.  

Mål: 

I daginstitution Firkløveret vil vi skabe udviklingsmuligheder og fællesskaber, der udfordrer 

barnet og giver lyst til at lege og lære, så barnet rustes til at begå sig i livet.  

Det enkelte barn skal føle sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet. 

Børnene skal have mulighed for at blive anerkendte som personer, der er ”på vej” og som 

sætter spor undervejs. Vi arbejder ud fra vores værdier: Fællesskab, anerkendelse og 

udvikling og vægter følgende: 

Vi vil arbejde bevidst med vores voksenroller, så vi nogle gange går ”foran” og viser børnene 

vejen, andre gange ”ved siden af” hvor vi sammen udforsker verden, og ”bagved”, hvor vi 

følger børnenes spor. Vi spejler børnene, så de bliver bevidste om egen udvikling, mestring, 

følelsesliv og egne grænser.  

Tiltag: 

 Vi støtter barnet i at opleve sig som betydningsfuld i forpligtende fællesskaber. Dette 

ved at vise respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. 

 Vi holder samling, hvor alle børn er en del af både store som små fællesskaber og giver 

mulighed for, at alle kan blive set og hørt.  

 Alle børn skal have en tryg base i form af basisgruppe og faste voksne, så de får mod til 

at udforske omverden. 

 Børn skal have mulighed for at udvikle venskaber og udforske interessefelter. Derfor 

laver vi aktiviteter/ture på tværs af huset, aldersopdelt, kønsopdelt m.m.  

 Vi taler med børnene om forskellige følelser, lærer dem at sætte ord på egne følelser og 

øve sig i at aflæse og forstå hinanden. 

 Vi støtter og guider det enkelte barn og præsenterer redskaber til at håndtere 

konflikter.  

 I overgangen mellem vuggestue og børnehave, børnehave og skole, arbejder vi med at 

gøre børnene klar til de udfordringer, der møder barnet  b.la. ved at lave 

storbørnsgrupper, så overgangen bliver nemmere for barnet.  
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 Vi følger børnenes spor, støtter op omkring deres lege og hjælpe dem med at 

videreudvikle dem. 

 Barnet deltager aktivt i de praktiske opgaver.  

 

Tegn: 

 

 Vi oplever at børnene deltager i fællesskabet og føler sig som en del af en gruppe. 

 Børnene er glade, legende og nysgerrige. 

 Vi ser at børnene lærer at lege og øver sig på, hvordan man kan byde sig til i en leg. 

 Børnene er i stand til at tage hensyn og lytte til andre. 

 Børnene er initiativrige og tror på egne idéer 

 Vi ser at børnene tør udfordre sig selv og tage chancer. 

 Børnene accepterer, at vi kan noget forskelligt og at vi alle har noget, som vi ”øver” os 

på. 

 Vi ser, at børnene aktivt bruger ny viden og færdigheder.   

 Børnene er tillidsfulde og bruger aktivt de voksne. 

 Børnene forholder sig til, hvad de mener om de aktiviteter, lege m.m. der præsenteres i 

vores huse. 

Evaluering: 

Ved evaluering undersøger, analyserer og reflekterer vi over daglig praksis. Dette bruger vi 

fremadrettet til, med kritisk tilgang, at udvikle pædagogisk praksis. 

Vi laver jævnligt planlægningsforløb via SMTTE og evaluerer vores forløb via mål og tegn. 

• I evalueringen vurderer vi hvad der giver mening og betydning i barneperspektivet. 

• Vi forholder os kritisk til vores egen rolle, var vi godt/dårligt forberedte? Var vi fleksible 

i forhold til aktiviteten? Fik vi inddraget børnenes perspektiv? Har vi været gode 

rollemodeller i forhold til motivation m.m. 

• Evaluering kan give ideer til konkrete tiltag, beslutninger og evt. ændringer. 

• Vi inddrager børnene i evalueringen, er opmærksom på, hvilke tegn vi har set 

undervejs. Vi spørger dem hvad de synes og ønsker og er nysgerrige på det de 

fortæller os. 

• Vi evaluerer både på proces og evt. produkt, men med særlig fokus på processen. 

• Vi evaluerer på hvorvidt vores værdier er i spil i aktiviteterne. Gør vi det vi tror vi gør. 

Dokumentation: 

Dokumentation er en aktivitet i aktiviteten. Formålet er dels at synliggøre overfor andre hvad 

vi gør, men også internt at lægge op til evaluering, der sætter pædagogiske emner til 

refleksion og diskussion. 

Børn skal være medskabere af dokumentationen. Vi genfortæller vores oplevelser sammen 

med børnene, så de bedre husker, hvad de har lavet, har lært, var svært, sjovt m.m. 

Vi dokumenterer via Ipad, film, foto, billeder, tegninger og plancher. Vi skriver på tavlen. 

Nogle bruger ”barnets bog” til at dokumentere og genfortælle oplevelser og indtryk. Vi laver 

observationer og iagttagelser. 

 


