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Dus II Indholdsplan 
2018-2019 ☺ 

 
De 6 kerneområder: 

 Alsidig & personlig udvikling 

 Sociale kompetencer  

 Sproglige kompetencer 

 Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling 

 Natur & naturfænomener  

 Kulturelle udtryksformer & værdier 

Indholdsplanen er lavet for Dus 2 og er gældende for 2018-2019. Indholdsplanen indeholder 6 kerneområder, 

som vi har valgt at arbejde med. Indholdsplanen vil løbende blive evalueret og dokumenteret i løbet af skoleåret. 

 
Alsidig & personlig udvikling 

Mål: 
Vi vil støtte barnet i dets identitetsdannelse. 

 

Fordi: 
Børnene i Dus 2 har en alder, hvor de søger større og større udfordringer, derfor vil vi give dem en større grad af 

ansvar og frihed hertil. Dette mener vi vil støtte barnet i udvikling af selvværd, selvtillid og selvstændighed. 
 

Handling: 
Vi støtter barnet i dets identitetdannelse via samtale og give børnene medansvar i Dussen, fx via børnemøder. 

Samarbejdet med forældrene og skolen er en vigtig indsats i at styrke barnets dannelse.  

Ved at sikre et bredt tilbud aktiviteter og anerkende dialog, vi vil vise at forskellighed er en styrke, hvor der er 

plads til diversitet. Vi sørger for at alle børn bliver en del af et fællesskab, hvor der er mulighed for at spejle sig i 

hinanden, skabe relationer og udvikling.  

I forhold til børn med særlige behov, har vi indlagt et punkt i dagordenen på personalemøderne, som sikrer at vi 

får talt om og aftalt handlinger i forhold til forskellige problematikker. Dette gælder både akut og forbyggende 

handlinger. 

 
Sociale kompetencer 

Mål: 
Vi vil støtte børnene i deres tilegnelser af de sociale kompetencer. 

 

Fordi: 
Det er grundlæggende, at børnene skal kunne begå sig i et demokratisk samfund, hvor hensyntagen til hinanden 

er centralt. Vi mener det er vigtigt, at børnene udvikler empati og tolerance, da det er nødvendigt for at kunne 
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indgå i positivt udviklende relationer, venskaber og fællesskaber. 

Handling: 
Igennem aktiviteter, iagttagelser og observationer støtter vi børnene i deres sociale kontakter og derved giver 

dem de bedste muligheder for, at etablere venskaber og gode relationer til andre børn. Både i den klasse/årgang 

de går i og på tværs af årgangene. De børn, der mangler redskaber til selv at etablere venskaber, skal have ekstra 

opmærksomhed og hjælp fra pædagogerne. Her ud over ligger der en opgave i, at motivere de andre børn til, at 

inkludere børn med udfordringer i fællesskabet. 
 

Igennem vores personalemøder planlægges der aktiviteter både i og uden for huset. Af faste aktivitet kan vi 

nævne leg, motion og bevægelse, kreativt værksted, cafe, pc-spil, rollespil og turer ud af huset. Der ud over 

arrangerer vi aktiviteter, som har til hensigt at styrke enkelte børn eller grupper af børns sociale færdigheder. 

Børnene skal lære at respektere, at der skal være plads til forskellige holdninger og at disse kan diskuteres, samt 

at alle har ret til at udtale sig. 

 
Sproglige kompetencer 

Mål: 
Vi lægger vægt på konstruktiv kommunikation. 

 

Fordi: 
Det er gennem dialogen, at børnene lærer at udtrykke egne behov og lytte til andre. Det skal være igennem 

dialogen, at børnene lærer at løse konflikter. Børnene skal lære at blive bevidste om det non verbales betydning 

for kommunikationen. Konstruktiv og positiv feedback skaber gode rammer for barnets sproglige udvikling.   
 

Handling: 
Vi prøver at forklare og gøre børnene bevidste om, hvordan det de siger og det de gør påvirker andre. Herunder 

også kropssprog og mimik. Vi vil gøre børnene beviste om, at de har et ansvar for, hvordan man opfatter deres 

digitale kommunikation. F.eks. sms, chat og Facebook. Vi har, så vidt det er muligt, opsyn med børnenes færden 

på de sociale medier og følger med i udviklingen.   

 
Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling 

Mål: 
Vi vil motivere børnene til en sund og aktiv livsstil. 

 

Fordi: 
Det er en del af vores kultur i dag at vi tænker og arbejder på at få en sundere livsstil. Børn og voksne har brug 

for sund kost og bevægelse, da det fremmer livsglæde og styrker selvværd, indlæringsevnen og trivsel. Motion, 

kost og bevægelse har en stor social værdi.  
 

Handling: 
I vores cafe vil vi tage udgangspunkt i sund (økologisk) og varieret kost, og lejlighedsvis laves der undtagelser. Vi 

inddrager børnene i forberedelse, tilberedning og oprydning i vores cafeen. Vi taler med børnene om, hvad der 

er sundt og hvad der er usundt. Cafeen er samtidig et socialt samlingspunkt. Vi tager på turer i nærmiljøet, 

cykle, rulleskøjte, gåture mm. Tilbyde og arrangere sportsaktiviteter som diverse boldspil, svømning, skøjtehal, 

bowlingtur, bordtennis, tennis. Vi arrangerer selv turneringer i huset. Vi har kontakt til lokale idrætsforeninger, 

med henblik på at etablere et samarbejde til glæde for vores børn. Alt dette er med til at skærpe børnenes 

kropsbevidsthed.  

 



3  

Natur & naturfænomener 

Mål: 
Vi værner om og respektere naturen. Være miljøbevist. 

 

Fordi: 
Vi vil give de unge en forståelse af at de har et ansvar overfor naturen. Også i hverdagen er der et ansvar om at 

værne om resurserne. Give dem at indblik i de muligheder der er i naturen og betydningen af den. 
 

Handling: 
Lære de unge at begrænse strømforbruget og begrænse brugen af engangsservice, fx ved at børnene har deres 

egen drikkedunk med og vi ikke bruger engangsplastik i Dus 2. Vi vil tilbyde ude aktiviteter som bål, skovture, og 

andet. Vi vil bruge naturens ressourcer, fx ved at lave hyldebærsaft. Vi vil være gode rollemodeller for hvordan 

man begår/omgås naturen og dyrelivet, og derved bruge aktiviteterne til at snakke med børnene om hvordan vi 

passer på naturen. Vi har skabt et grønt område med højbede med forskellige grøntsager og krydderurter, som 

vi inddrager i cafeordningen. 

 
Kulturelle udtryksformer & værdier 

Mål: 
Vi vil udvikle børnenes fantasi og kreativitet, samt holde traditioner i hævd. 

 

Fordi: 
For at åbne nye muligheder, udfordre, opleve og udvikle forskellige kulturelle udtryksformer, dette skærper 

børnenes nysgerrighed på omverdenen, som er noget forskelligt fra deres egen verden. Materiale kendskab 

for at udvikle børnenes horisont. Det giver mulighed for at arbejde med abstrakte emner. De årlige 

traditioner er en del af vores kultur og det er vigtigt at have holdepunkter i tilværelsen. Traditioner er socialt 

relateret og skaber tryghed og hygge.  
 

Handling: 
Værkstederne vil være base for kulturelle udtryksformer, hvor der fx laves: sy, male, klippe, klistre, fedtsten, 

arbejde med træ og metal. Der er også et stort udbud af andre ting som kan laves. Værkstederne er ideernesrum 

og der skal være mulighed for at eksperimentere. Vi arrangere aktiviteter og tilbud til vores årlige traditioner, så 

som jul, påske, halloween. Vi vil ligge vægt på samværet, hyggen og processen. 

Hvert år arbejder vi med et kulturelt tema, som strækker sig over flere uger.  

 

Evaluering  af kerneområder: 
Gennem daglig iagttagelser og observationer, gennem samtaler og diskussion til personalemøder, fælles 

møder, pædagogisk rådsmøder og teammøder med lærerne. Gennem skriftlig dokumentation. Digital 

dokumentation (fotografi og video). Gennem turer ud af huset. Refleksion. ☺ 
 


