
Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. 
 

Sociale kompetencer: 
 
For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger 
tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet føler sig veltilpas. Det at vove noget nyt forudsætter at 
barnet befinder sig i et ”rum”, hvor det har tillid til sig selv og de voksne. Det er de voksne som er 
tillids- og trygheds skabende i børnehaven. For at skabe en atmosfære, hvor børnene føler sig 
sikre, må der være en stemning af gensidig tillid og tryghed, både i voksengruppen og 
børnegruppen. Sikkerhed skal forstås rent fysisk både indenfor og udenfor i børnehaven, men 
også at der er synlig voksne, en ordentlig omgangstone og at konflikter løses efterlignelsesværdigt, 
dvs. at måden hvorpå konflikterne løses, er afgørende for om man føler sig tryg eller ej, både for 
de voksne og dermed også for børnene.  
 
3.1.1.Tryghed. 
 
1) Hvilke pædagogiske tiltag gøres i det daglige, for at børnene føler sig trygge og har tillid ? 
 - den fysiske sikkerhed. 
 - den synlige voksne. 
 - positiv konflikthåndtering både de voksne imellem og børnene imellem. 
 - omsorgsfuldhed og opmærksomhed – vi passer på hinanden stemning.  
 
2) Hvordan sikrer vi os, at børnene føler sig trygge og har tillid ? 
 - hvordan støtter vi børnene til selvtillid. 
 - hvordan støtter vi børnene til positiv konfliktløsning. 
 - hvilke synlige tegn måler vi tryghed, sikkerhed og tillid udfra. 
 - de voksnes fysiske og psykiske arbejdes miljø – hvordan er det ? 
 
3) Hvilke pædagogiske tiltag iværksættes, hvis der er nogen der ikke føler sig trygge eller har tillid ? 
 - for det enkelte barn. 
 - børnegruppen imellem. 
 - for den voksne. 
 - voksengruppen imellem. 
 - for forældre. 
 
3.1.2. Rummelighed. 
 
4) Hvilke refleksioner gør børnehaven sig i forhold til rummelighed ? 
 - hvad betyder rummelighed for netop denne børnehave. 
 - hvor er grænserne for vores rummelighed. 
 - børnehavens fysiske beliggenhed, befærdede områder, sociale betingelser osv. 
 - børnehavens fysiske forudsætninger f.eks. kørestolsbrugere  
 
5) Hvorledes integreres det at være anderledes i vores hverdag i børnehaven ?  
 - børnenes måde at omgås og tale om det anderledes på. 
 - hvordan reagerer børnene overfor det anderledes. 

- har børnene kendskab til anderledes - hudfarve, høre -, tale -, synsevne eller fysiske 
handicaps osv. 



 
6) Hvilke anderledes børn kan vi rumme i vores børnehave på forsvarlig vis ? 
 - hvor stor en andel af den samlede børnegruppe. 
 - hvilke pædagogiske metoder iværksættes - primærpersoner, værdier og normer.  
 - ressourcepersoner. 
 
 3.1.3. Afstand til mobning og drilleri. 
 
7) Hvilke pædagogiske overvejelser / metoder anvendes til af forebyggelse af, at der er børn der udsættes for 
mobning ?  
 - når børn udelukkes af lege. 
 - når børn udsættes for fysisk overlast af andre børn – bliver offer. 
 - når børn tales nedsættende til.  

- når børn føler sig nødsaget til at have bestemt legetøj, tøjmærker eller lign. for at 
være populærere.  
- når forældre taler ”dårligt” om andre børn i børnehaven.  
 

8) Hvilke pædagogiske overvejelser / metoder anvendes når vi integrerer eller reintegrerer udsatte børn i 
børnegruppen ? 
 - tiltale måder i børnehaven – de voksne som rollemodeller. 
 - opøve børnenes evne til at skelne mellem at grine sammen og af hinanden. 

- kontinuerlig refleksion i personalegruppen af sprogbrug, adfærd, attitude og 
holdninger – rollemodeller hvordan? Er min adfærd efterlignelsesværdig.  
 

9) Hvilke pædagogiske tiltag iværksættes hvis et barn oplever udstødelse i børnegruppen ?  
 - primær person.  
 - verbal guidning i interaktioner børnene imellem. 
 - inddragelse af forældrene.  
 - opdeling i børnegruppen. 
 - give ”særstatus” – succesoplevelser –være med i eventyr eller lign.  
 
3.2.1. Lege. 
 
10) Hvordan fungerer børnegruppen socialt i større eller mindre grupper ? 
 - i den frie leg. 
 - i den planlagte leg. 
 - hvordan er rollefordelingen. 
 - er der specielle temaer i legene – hvilke – hvorfor. 
 - er der en sikker kønsidentitet i børnegruppen. 
 - er børnene bevidste om egne stærke og svage sider.  

- opstår der spontane rollelege og har det enkle barn forståelse og accept af de regler 
fællesskabet opstiller for den enkelte leg.  
- hvordan er børnenes sociale regelsæt – er de opmærksomme og omsorgsfulde 
overfor hinanden.  

 
11) Formår vi at skabe tid og rum for spontanitet, kunsten at forvandle og intuition i den frie leg og den 
planlagte leg ? 
 - skal vi afbryde den velfungerende frie leg for den planlagte leg (f.eks. sangleg). 
 - i hvilke situationer vælger vi at afbryde, - i hvilke ikke. 



- hvordan arbejder vi bevidst intuitivt i forhold til ovenstående – hvem bestemmer 
hvornår den frie leg skal afbrydes. 
- hvordan arbejder vi bevidst med den planlagte leg, således at den til stadighed 
virker udviklende på børnenes fantasi, forestillingsevne og efterligningstrang. 

 
12) Hvordan definerer børnehaven de voksnes roller i den frie og i den planlagte leg ?  
 - hvilke forventninger har vi til hinanden. 
 - hvordan er den optimale rollemodel i den frie leg. 
 - hvad er efterlignelsesværdigt arbejde i anno 2005.  
 - hvordan er den optimale sanglegssituation – hvordan er praksis – hvorfor. 
 - hvordan defineres de voksnes indbyrdes roller –af hvem . 
 
13) Hvordan sikrer vi at børnene opnår tilstrækkelige sociale færdigheder gennem legen i børnehaven ?  

- opstille alders- eller udviklingsspecifikke mål for børnenes evne til at indgå i 
forskellige legeaktiviteter. 
- deres evne til at generere lege, indgå i lege, påtage sig forskellige roller i lege, have 
forståelse af den tildelte rolle i legen og kunne agere som forventet til denne rolle.  
- at kunne iværksætte  rollelege, at fortælle en historie.  

 
3.2.2. Samarbejde og det at løse opgaver. 
 
14) Hvordan støtter vi børnene til at indgå i og medvirke til at løse opgaver i fællesskab ?  
 

- Er der en kultur i børnehaven, hvor børnene samarbejder på tværs af aldre ?  
- er der en kultur i børnehaven, hvor børnene indbyrdes forstår at udnytte 

hinandens kompetencer 
- hvordan udnytter vi de større børns kompetencer i forholdet til de mindre børn.  
- hvad vil det sige at børn og voksne samarbejder 
- hvordan støtter vi børnene i at løse opgaver  

 
15)  Hvordan arbejder de voksne bevidst omkring deres indbyrdes samarbejde i dagligdagen , således at  de 
fremstår som efterlignelsesværdier rollemodeller for børnene ?  
 
 - de voksnes indbyrdes forventninger til det at samarbejde. 
 - hvordan samarbejder de voksne om opgaverne i børnehaven i det daglige  

- reflekterer vi kontinuerligt over vores egen evne til at samarbejde – hvordan – 
hvornår. 
- arbejder vi bevidst og reflekterende omkring, at de voksnes måde at omgås 
hinanden og løse opgaver med hinanden i dagligdagen, afspejles i børnegruppen  
- hvilke forventninger er der i børnehaven til pædagogernes evne til at samarbejde og 
hvilke tiltag kan iværksættes så samarbejdet optimeres.  

 
3.2.3. Kommunikation med andre. 
 
16) Hvilke kommunikative kompetencer ønsker vi at børnene skal have på et givent alderstrin ? 
 
 - kontaktform og -forståelse - alt efter alder. 
 - evne til at skabe kontakt – verbalt – nonverbalt. 
 



17) Hvilke pædagogiske aktiviteter fokuserer på kommunikationsformer ?  
 
 - benyttelse af symbolpræget sprog, tal og bogstaver.  
 - rim og remser og tal dagligt - i sangleg og eventyr. 

- genfortælling / genkaldelse bevirker, at børnene i deres indre fortæller med og 
tæller med.  

 
3.2.4. Fortællinger om den fælles historie. 
 
18) Hvilke pædagogiske metoder anvender vi i børnehaven, som medvirker til en bevidstgørelse af barnets 
egen identitet i forhold til den fælles historie ?  
 

- overlevering af tidligere tiders håndværk i den daglige sangleg, skiftende alt efter 
årstiden, f.eks. ved høsttid - bondens arbejde i marken, smedens arbejde i smedjen, 
jægerens arbejde med at skaffe føde osv. - dermed en forståelse af vor fælles 
baggrundshistorie. 
- overlevering af levevilkårene omkring år 0, i det årlige julespil og dermed også af 
vore fæll es værdier ud fra den kristne grundtanke.  
- årligt besøg på bondegård ved høst tid, hvor børnene efterfølgende bearbejder 
”korn til mel til brød” -processen og ”fløde til smør”.  

 
19) Hvordan bevarer vi de fælles historier i børnehaven ? 
 
 - det vi oplever sammen. 
 - det enkelte barns oplevelser – i børnehaven, - i familien, - andre steder. 
 - hvordan medvirker børnene til den fælles historie.  
 - spontan fortælling til frokost / sangleg.  
 - inddrages børnenes fortællinger i sanglegen.  
 - fortælling via sangle gen udfra årstidstemaer. 
 
3.3.1. Social kompetence som tilgang til sig selv. 
 
20) Hvordan sikrer vi pædagogisk, at der er gensidig respekt og forståelse i børnehaven, således at det enkelte 
barn kan indgå i relationer, hvor det bevarer sin egen integritet og ikke overskrider andres grænser ? 
 
 - hvilke værdibegreber ligger til grund for pædagogisk praksis – rollemodel. 
 - hvordan optræder pædagogen som rollemodel i relationer mellem mennesker.  
 - hvordan er barn – voksen relationen i børnehaven. 
 - hvordan er barn – barn relationen i børnehaven. 
 - hvordan er voksen – voksen relationen i børnehaven. 
 - hvordan sættes der grænser i alle ovennævnte relationer.  
 - hvordan er det enkelte barns evne til at knytte sig til andre. 
 - hvordan er det enkelte barns evne til at knytte venskaber. 

- hvilke pædagogiske tiltag iværksættes hvis et barn ikke indgår ”planmæssigt” i 
disse relationer  
- har vi aldersopdelte forventninger til den måde, hvorpå børnene indgår i 
relationerne  

 
 



3.3.2. At sætte grænser for sig selv.  
 
21) Hvorledes støtter vi barnet i at fastholde sine grænser i relationerne ? 
 

- hvordan tilgodeses det i børnehaven, at børn har forskellige grænser for hvor tætte 
relationer de ønsker at have. Bevarelse af ”privatzonen” / ”den urørlige zone”.  
- hvordan støtter vi børnene i at skelne mellem hvor er mine grænser og hvor er de 
andres og at de andres ikke nødvendigvis er de sammen som mine. 
- hvor gode er vi som voksne til at aflæse børnenes signaler, så de derved oplever at 
vi respekterer deres grænser og de bevarer deres integritet. 
- formår vi at støtte dem i deres fornemmelser for hvem der må hvad, for at de 
derved opnår en tidlig grænsesætning.  
- hvilke pædagogiske metoder / tiltag anvender vi, hvis et barn ikke sætter grænser 
og/eller ikke kan aflæse de andre børns grænser.  

 
22) Hvordan er børnene medbestemmende omkring væsentlige ting i og omkring eget liv i børnehaven ?  
 
 - hvor meget må man finde sig i der bliver sagt til én og om én. 
 - har børnene ret til at være sig selv.  
 - har børnene ret til at have hemmeligheder . 

- hvorledes må børnene sætte fysiske grænser, hvis de oplever sig gentagne gange 
overskredet i sine fysiske og psykiske grænser.  
- hvordan fungerer de voksne som rollemodeller – lytter vi til hinandens 
grænsesætning.  
- må børnene vælge  nogle børn eller voksne fra – på hvilken måde kan det foregå. 

 
3.4.1. Social kompetence som tilgang til verden. 
 
23) Hvordan støtter / motiverer vi børnene, til at erhverve sig nye kundskaber - via nysgerrighed til at 
udforske omverdenen ? 
 

- hvordan forholder vi os pædagogisk til, at understøtte det enkelte barns interesser 
og nysgerrighed som motivation til læring.  
- hvordan integrerer vi nysgerrighed som element til barnets egen forståelse af sig 
selv og omverdenen. 
- hvordan indarbejder vi en pædagogis k fleksibilitet ind i hverdagen, som fordrer til 
naturlig læring, i stedet for planlagt læring.  
- hvordan arbejder vi pædagogisk aldersspecifikt således at vi opfordrer og fordrer til 
nysgerrighed som element til at erhverve sig ny viden. 

 
3.4.2. Parate til at løse konflikter. 
 
24) Hvorledes fodrer vi til, at det at løse konflikter er en fælles opgave og et fælles ansvar ?  
 
 - skaber vi en kultur i børnehaven hvori konflikthåndtering indgår. 
 - hvordan løser de voksnes konflikter. 
 - formår vi at skabe gode og synlige rollemodeller – hvordan. 

- hvordan arbejder vi pædagogisk således at de mindre børn ser og lærer af de større 
børns evne til at løse konflikter. 



- hvordan skaber vi rum til iagttagelse i hverdagen både for børn og voksne. 
- hvordan er det enkelte barns evne til at løse konflikter. 

 
25) Hvilke pædagogiske metoder anvendes i børnehaven for, at skabe et miljø, hvor der er en respekt for det 
enkelte individ og samtidig en social sammenhæng hvor der er plads til alle ?  
 

- bliver der udvist respekt for hinandens synspunkter og forskelligheder, for både 
børn og voksne - hvordan gør vi i forskellige situationer. 
- er der et miljø i børnehaven hvor alle kan være tro i mod sig selv. 
- er personalegruppen en mangfoldig gruppe, hvor der er lagt vægt på 
forskelligheder og ressourcer - hvorledes integreres det i hverdagen – bliver 
ressourcerne udnyttet. 
- hvilke typer af konflikter skal børnene selv kunne løse - på et givent alderstrin. 
- hvilke typer af konflikter kræver intervention af voksne - udfra hvilke kriterier. 

 
3.4.3. At have indflydelse på sit hverdagsliv. 
 
26) Hvad skal børnene have medindflydelse på i deres hverdag ? 
 
 - har børnene en reel indflydelse. 
 - er det forskelligt for det enkelte barn hvor meget indflydelse det kan have. 

- for at kunne give børnene reel indflydelse på eget hverdagsliv i børnehaven, kræver 
stor respekt for og indsigt i det enkelte barns evner og kompetencer – har vi det - 
hvordan får vi det. 
- ude på legepladsen, fra hvilken alder, hvornår og hvor. 
- indenfor, fra hvilken alder, hvornår og hvor. 

 
3.5.1. Social kompetence som tilgang til læring af andre kompetenceområder.  
 
27) Hvorledes skaber vi mulighed for indre ro i hverdagen i børnehaven ?  
 
 - er der rum til at hvile i sig selv. 

- hvordan skaber vi respekt for den enkeltes aktiviteter og privatområde og samtidig 
plads til alle 
- hvordan viser de voksne i børnehaven, at man godt kan skabe rum selvom man er 
mange sammen f.eks. ved ikke at lade sig afbryde under fordybelse. 
- hvordan fungerer de voksne som rollemodeller - at turde være i ro – giver vi os selv 
tid til dette – er der en fælles opfattelse i personalegruppen af hvordan man skaber 
rum til dette i hverdagen. 
- hvilke pædagogiske tiltag kan iværksættes for at skabe rum til indre ro.  

 


