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Sammenhæng: 

Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber, gennem relationer og venskaber. Trygge 

rammer, tilknytning og tillid til nære voksne og andre børn er en forudsætning for barnets 

sociale udvikling. 

Barnet skal føle sig inkluderet og føle sig som en vigtig del af fællesskabet. Børns sociale 

kompetencer udvikles i børnegrupper, hvor man spejler sig i hinanden, lærer af hinanden og 

den sammenhæng man er en del af. 

Barnet anerkendes, respekteres som det menneske, det er, og lærer at forskellighed er en 

styrke. I fællesskabet lærer barnet sig selv og sine grænser at kende – lærer at det er vigtigt 

at kunne sige til og fra. 

 

Mål: 

At barnet gennem udviklingen af sociale kompetencer får mulighed for at forstå sig selv og 

verden. 

At udviklingen af sociale kompetencer giver adgang til fællesskaber. 

 

Tiltag: 

 Vi voksne er bevidste om, at vi er rollemodeller. Vi er ansvarlige for den gode 

omgangstone. Både blandt børn, forældre og voksne. 

 Samlinger hvor der er fokus på fællesskab og demokrati. 

 Italesætte positive og negative følelser og oplevelser. 

 At de voksne spejler børnenes mimik og kropssprog. 

 Vi lærer børnene at invitere til leg – aflæse ansigtsudtryk og sige til og fra. 

 I aldersintegrerede grupper lærer vi børnene at videreføre en kultur, hvor vi hjælper 

hinanden, eks. store hjælper små.  

 Vi opdeler børnene i grupper, når vi laver målrettede aktiviteter. Det kan være 

aldersopdelt, opdeling efter køn eller interesse.  
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Tegn: 

 At vi ser børnene lege, samarbejde og løse opgaver i fællesskab 

 At vi ser at børnene tør markere sig i fællesskabet, definere egne grænser. 

 At vi ser børn der er i stand til at vente på tur – give plads til andre. 

 At vi oplever at børnene viser hensyn til andre. 

 At børnene lytter, mens andre taler. 

 At børnene knytter venskaber. 

 At vi ser, at børnene prøver at forstå andres følelsesmæssige udtryk. 

 At vi ser børn foretage valg og argumentere for sine meninger. 

 

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 lægger 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. 

 

 


