2. Sociale kompetencer
Mål

Aktivitet

Børn skal anerkendes og
respekteres som de personer de
er, og de skal opleve at høre til

-

Delmål:
-

Børnene skal mødes med interesse
Børnene skal opleve sig
betydningsfulde for fællesskabet

At hilse barnet velkommet
At have øjenkontakt med
barnet
At bruge barnets navn og give
det et smil
At tiltale barnet positivt
At have en positiv
omgangstone

Gruppetiden:
- At skabe fælles fokus i
gruppen
- At komme tilstede (hvem er
mødt op, hvem savnes – og
hvorfor)
- At hjælpe barnet til at stå frem
og fortælle noget, som det er
optaget af
- At forberede barnet ved at
fortælle om planlagte
aktiviteter
- At forberede barnet ved hjælp
af piktogrammer1

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 og usynlig
udskilning

-

Delmål:
Børnene skal opleve trygge rammer
og en tydelig struktur

-

Børnene skal opleve den voksne
være en god rollemodel, som viser
indlevelse og medfølelse
At styrke venskaber. Børnene skal
have mulighed for at knytte
venskaber på tværs af grupper /
stuer

8

At fremme dialogen
Højtlæsning af temarelevante
bøger
At inspirere og skabe rum til
leg:
Inde og ude
Parallel leg
Rolle leg
Regel leg
At være tydelig i sin
kommunikation
At lytte
At trøste

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

-

Delmål:

-

Børnene skal have rum og mulighed
til at lære at forstå hinanden

-

Børnene skal have hjælp og
redskaber til konfliktløsning

-

At lave aktiviteter hvor den enkelte får
en opgave, der er betydningsfuld for
ansvaret

-
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At bidrage med forslag til
mandagsmenuen
At deltage ved indkøb og
tilberedning af madvarer ved
de ugentlige maddage
Borddækning og afrydning
Oprydning og bidrag til alle
andre praktiske gøremål i
husholdningen
Bidrage til planlægningen på
stuen
At bidrage ved planlægningen
af indkøb til aktiviteter og
indretning på stuen
At vente på tur
At aftale og uddele roller i en
leg
At vælge blandt
aktivitetsmuligheder
At deltage i møder
At løse konflikter

