
 
Mål Indhold/tiltag Inklusion Tegn/Succeskriterium Dokumentation Evaluering 

- Børnene 
udvikler 
egenskaber 
som gør dem i 
stand til at 
rumme andre 
mennesker 
med respekt 
for 
forskellighed 
samt indgå i og 
bidrage til et 
fællesskab. 

- Børn som føler 
sig set og hørt 
som dem de er  

- Barnet skal 
lære at kende 
egne grænser, 
aflæse andres 
signaler og 
kropssprog for 
derigennem at 
udvikle sig 
socialt. 

- Gennem 
berøring og 
anerkendelse 
støtter og 
opmuntrer vi 
barnet i 
aktiviteter og leg 
med henblik på 
at indgå i 
fællesskaber og 
danne 
relationer. 

- Vi styrker 
barnets 
selvopfattelse 
ved at give dem 
ord og 
redskaber til at 
udtrykke sig og 
til at kende 
deres behov. 

- Vi befinder os i 
børnehøjde og 
bruger barnets 
navn, når vi 
henvender 
os/taler til det. 

- Vi anerkender 
initiativer og 
følger i barnets 
fodspor. 

- Vi guider barnet 
til at finde sin 
plads i 
fælleskabet ved 
at være 
nærværende og 
opmærksomme 
på barnets 
stærke og svage 
sider. 

- Vi styrker 
målrettet det 
barnet har brug 
for. 

- Vi anerkender 
barnet som det 
er og viser det 
gennem 
relationen. 

- Børn, der leger med 
hinanden 

- Færre konflikter 
- Børn der leger på tværs 

af alder, køn, stuer, 
huse og kultur 

- Børn der finder 
hinanden i nye 
relationer 

- 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 kan tage nye 
børn med i deres leg 

- Børn der kommer med 
nye ideer og tager 
initiativ til nye lege 

- Børn der giver udtryk for 
hvem de er og hvad de 
oplever 

- Glade børn og voksne 

- Vi viser billeder på 
skærmen og vi 
skriver på tavlen 

- Børnenes værker 
hænges op/eller 
sendes med hjem 

- Vi fortæller 
forældrene om 
børnenes 
processer.  

- Vi vil bruge farver 
som følger de 
forskellige temaer, 
når vi skriver på 
tavlen 

- Vi bruger iPad’en 
til billed- og video 
dokumentation. 

 

- Vi evaluerer på 
teammøder og 
ved behov på p-
møder  

- Ellers i det 
daglige med 
kolleger 
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