
 
Mål Indhold/tiltag Inklusion Tegn/Succeskriterium Dokumentation Evaluering 

- Vi styrker 
barnets 
selvværd og 
skaber derved 
muligheder for 
at de udvikler 
sig til 
selvstændige 
og alsidige 
personer som 
er godt 
rodfæstet til 
livets læring. 

- Vi vil gennem 
anderkendelse 
og ros støtte 
barnet i at 
igangsætte  
aktiviteter og 
lege, såvel 
selvopfundne 
som planlagte. 

- Vi ser det 
enkelte barn og 
udviser nærvær 
og omsorg. Vi er 
i fysisk berøring 
med alle børn. 

- Vi styrker 
børnenes 
selvværd ved at 
tage dem og 
deres behov 
alvorligt. Vi 
sætter deres 
udvikling i 
centrum, og 
stiller krav til 
selvhjælp, vi 
lytter aktivt og vi 
respekterer 
deres følelser. 

- Vi giver barnet 
et positiv start 
på dagen, så 
både det og 
familien føler sig 
set og 
velkomne. 

- Vi tiltaler alle 
med navn.  

- Vi skaber rum 
og mulighed for 
at børnene 
oplever sig som 
værdifulde 
deltagere i 
fællesskabet. 

- 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 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 

 

- 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 evaluerer på 
teammøder og 
ved behov på p-
møder  

- Ellers i det 
daglige med 
kolleger 
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