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Sociale 
kompetencer 

Bremdal Dagtilbud            
Sammenhæng: Sociale kompetencer kan udvides og udvikles gennem hele livet. I 
barndommen dannes basale sociale mønstre. Det sker gennem erfaringer med 
forskellige sociale processer såsom handlen og passivitet, ansvar og ansvarsfrihed, 
styrke og svaghed, magt og afmagt, nærhed og konflikt.                                                    

Mål Pædagogisk praksis Målemetode 

Målet er: Almen pædagogik Inklusion Tegn Dokumentation Evaluering 

 Barnet skal have 
mulighed for at 
opleve glæden ved at 
være en del af det 
sociale samspil samt 
at bidrage til 
fællesskabet 

 Barnet skal have 
mulighed for at være 
nysgerrigt 
udforskende i 
legerelationer 

 Barnet skal have 
mulighed for at 
danne, bevare, 
udvikle og afvikle 
venskaber 

 Barnet skal 
anerkendes og 
respekteres af såvel 
børn som voksne 

 Barnet skal opleve at 
føle sig værdifuld og 
at høre til 

 Barnet skal lære at 
kende egne grænser, 

 Barnet anerkendes 
som det er  

 Når vi tiltaler barnet 
bruger vi barnets 
navn og befinder os i 
børnehøjde 

 For at barnet kan 
være udforskende i 
legerelationer, er vi 
opmærksomme på 
at variere 
omgivelserne og 
derved at inspirere 
og udvikle den 
enkeltes position i 
fællesskabet 

 Gennem 
anerkendelse, sprog, 
ros og berøring 
støtter vi barnet i at 
føle sig værdifuld 

 Vi styrker barnets 
selvværd ved at 
støtte i at kende 
egne behov, give 
udtryk for dem 

 Fokus og 
opmærksomhed i 
hverdagen 

 Skabe sociale 
sammenhænge 
som inkluderer det 
enkelte barn 

 Vi etablerer små 
grupper med fokus 
på et inkluderende 
fællesskab 

 Deltage og være 
støttende i legen, 
med henblik på at 
skabe et rummeligt 
fællesskab 

 Gennem 
fællesskabet at 
give plads til 
børnenes 
forskellige 
kompetencer og 
give mulighed for 
udvikling af 
venskaber i nye 
positioner 

 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 

 Via konkrete 
eksempler formidler 
vi viden om barnets 
sociale udvikling, 
bl.a. gennem 
hverdagssnak og 
forældresamtaler 

 Digitale fotos af 
planlagte og 
spontane aktiviteter 
og lege 

 Skriftlig information 
til forældregruppen 
bl.a. via infoskærme, 
opslagstavlen, 
hjemmesiden og 
nyhedsbreve 

 Plancher og collager 
med planlagte og 
spontane hverdags-
aktiviteter og med 
underbyggende 
kommentarer 

 Handleplaner 
revideres efter 
behov 

 Ved behov en 
samtale inden 
barnets forventede 
skolestart bl.a. 
omhandlende 
skoleparathed 

 Udviklingssamtaler 
ved behov 

 Personalemøder 
med evaluering af 
dagligdagen, og det 
sociale liv 

 Stuemøder med 
evaluering af det 
enkelte barns 
sociale udvikling  

 Relevante 
observationer 
noteres i OBS-
bogen 

 Sparring internt og 
evt. eksternt med 
tværfaglige 



aflæse andres signaler 
og kropssprog for 
derigennem at udvikle 
sig socialt 

verbalt og sætte ord 
på egne følelser 

 Vi støtter barnet i at 
tage ansvar for egne 
handlinger og 
konsekvens af 
samme. 

 Vi anerkender 
selvstændige 
initiativer og følger 
nysgerrige i børnenes 
fodspor, hvorved vi 
understøtter barnets 
legerelationer 

 Vi arbejder med 
temauger hvor 
emnerne 
underbygger vores 
pædagogik 

 Vi holder dagligt 
samling, hvor alle har 
mulighed for at blive 
lyttet til og skal lytte 
til andre 

 Vi er opmærksomme 
på hvilken tilgang vi 
har til børnene, 
hvilket læringsrum vi 
befinder os i og 
støtter børnene ud 
fra vores kendskab til 
dem og deres 
udviklingstrin 

 I konflikt-løsninger er 
vi aktivt lyttende, 

 Vi støtter barnet i 
at aflæse andres 
krops- og verbale 
sprog 

 

 Børn der 
respekterer 
andre for det 
de er og kan 

 Børn der taler 
pænt til 
hinanden 

 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 

 Børn der 
sprogligt giver 
udtryk for 
hvad de føler 
og ønsker 

 Børn der 
begrunder 
deres 
handling 

 Glade børn og 
voksne 

samarbejdsparter 



spørgende, og 
problemløsende.  

   Vi sætter ord på 
følelser og hjælper til 
med at forstå 
hinanden 

 Vi taler respektfuldt 
og i åben dialog 

 Vi har legeredskaber 
der appellerer til 
rollelege. Dukker, 
dyr, lego, riddere, 
konger og prinsesser, 
sandkasse, 
gyngestativ, 
handskedukker m.m. 

 Vi opfordrer børnene 
til at hjælpe og trøste 
hinanden.  

 Vi er rollemodeller 
for barnets sociale liv, 
bl.a. ved at være 
opmærksomme på 
sprogets værdi samt 
at være nærværende, 
f.eks. ved at hilse 
personligt 
godmorgen og farvel. 

 


