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Barnets alsidige 
personlige udvikling 

Bremdal Dagtilbud, 
børnehaven 

Sammenhæng: Barnet alsidige personlige udvikling forudsætter en 

lydhør og medlevende omverden, som på en gang vil barnet noget – 

og samtidig anerkender og involvere sig i barnets engagementer i 

verden. I dette sociale fællesskab udvikles barnets personlighed. 

Mål Pædagogisk praksis Målemetode 

Målet er: Almen pædagogik Inklusion Tegn/Succeskriterium Dokumentation Evaluering 

 Barnet oplever sig som 
en værdifuld deltager og 
medskaber af et socialt 
og kulturelt fællesskab 

 Der skabes rum for at 
styrke barnets selvværd 
gennem en sjov, 
underlig, udfordrende 
og spændende hverdag 

 Barnet lærer at 
håndtere konflikter  

 Barnet styrkes i at kende 
og udfordre egne 
grænser og sige til og fra 

 Barnet udvikler 
selvhjulpenhed 

 Barnet skal have en 
positiv start på 
dagen, føle sig 
velkommen og 
vellidt.  

 Vi anerkender 
barnet bl.a. ved at 
tiltale det ved navn. 

 Vi holder samlinger, 
hvor vi giver plads 
til at barnet kan 
blive lyttet til, lærer 
at lytte til andre og 
føler sig som en del 
af fællesskabet 

 Vi arbejder med 
temaer som 
venskaber og 
omsorg 

 Vi støtter og guider 
barnet i 
konfliktsituationer 
ved at lade barnet 
prøve at løse 
konflikter selv eller 
give det redskaber 

 Ekstra opmærksomhed 
på barnet i hverdagen 

 Evt. at etablere små 
grupper  

 Deltage og være 
støttende i legen, med 
udgangspunkt i barnets 
behov 

 Skabe opmærksomhed 
omkring barnets 
ressourcer 

 Støtte barnet i at danne 
venskaber og nye 
relationer 

 Glade børn 

 Børn, der leger med 
hinanden 

 Børn der leger på 
tværs af alder, køn, 
og kultur 

 Børn der finder 
hinanden i nye 
børnefællesskaber 

 Børn der knytter 
særlige venskaber 

 Børn der hjælper og 
trøster hinanden 

 Børn der tager 
hensyn til andre 

 Børn der 
respekterer andre 
for det de er og kan 

 Børn der taler pænt 
til og om hinanden 

 Børn der forsøger at 
løse konflikter 
gennem ligeværdig 
dialog 

 Børn der kommer 
med nye ideer og 

 Via konkrete 
eksempler 
formidler vi 
viden om 
barnets 
personlige 
udvikling, bl.a. 
gennem 
hverdagssnak 
og 
forældresamtal
er 

 Digitale fotos af 
planlagte 
aktiviteter og 
spontane lege 

 Informationer 
via tavlerne 

 

 Opstarts 
samtale 
indenfor 3-6 
måneder 

 Ved behov; 
samtale igen 
inden barnets 
forventede 
skolestart 
omhandlende 
skoleparathe
d. 

 Møder med 
evaluering af 
dagligdagen 

 Møder med 
evaluering af 
det enkelte 
barns 
udvikling  

 Relevante 
observationer 
noteres i 
OBS-bogen 



til dette 

 Vi vægter en 
anerkendende 
tilgang til barnet og 
tager udgangspunkt 
i det enkelte barn.  

 Ud fra en 
inkluderende 
pædagogik, sætter 
vi barnets behov i 
centrum, lytter, 
accepterer og 
respekterer dets 
følelser og udsagn 

 Vi styrker barnets 
selvhjulpenhed ved 
at opfordre barnet 
til selv at prøve at 
håndtere 
udfordringer i 
dagligdagen 

 Barnet har 
mulighed for at 
udtrykke sig 
individuelt og indgå 
i et fællesskab  

 Vi vægter en aktiv 
hverdag, hvor der er 
tilbud i alle kroge 
såvel ude som inde, 
med plads til 
spontanitet, sjov, 
udfordringer og 
børnenes egne 
initiativer 

tager initiativ til nye 
lege 

 Børn der giver 
udtryk for hvor de 
er og hvad de 
oplever 

 Børn der sprogligt 
giver udtryk for 
hvad de føler  

 Voksne der følger i 
børnenes fodspor 

 Voksne der 
anerkender børnene 
ud fra det 
udviklingstrin de 
befinder sig på 

 


