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Social udvikling 
Veludviklede sociale evner giver børn mulighed for at udvikle relationer til andre. Det 

ruster dem til at tage initiativ, opdage, lege samt lære. Derudover hjælper det dem til 

at regulere deres egen adfærd og udvikle empati, så de kan forstå deres egne følelser 

og sætte sig ind i, hvordan andre har det. 

Alle børn udvikler deres sociale kompetencer i forskellige hastigheder og på 

forskellige måder, nogle udvikler sig i små hyppige skridt og andre i store spring med 

større mellemrum. 

Børn i 6-7 års alderen begynder at forstå sociale spilleregler. De basale sociale 

kompetencer (dele, vente på tur osv) er ved at være på plads og børnene begynder at 

kunne forstå mere avancerede spilleregler. Alle må være med i legen, man skal sige 

til, når man går ud af legen, man skal inviterer andre børn med osv. 

Børnene bliver opmærksomme på andre børns følelser på en anden måde, og det er 

vigtigt, at de nu begynder at lære at gå på kompromis med støtte fra en voksen. 

Mål: 

Vi vil medvirke til at børnene udvikler og vedligeholder relationer og venskaber, således alle børn har en ven. 

Børn skal opleve, at det at have en ven har stor betydning. 

●  Vi vil støtte op omkring børnenes leg og give rum til udfoldelse.  

●  Vi vil støtte børnene i dagligdagen ved at give dem ideer og forslag til 

aktiviteter. 

●  Vi vil være opmærksomme på grupperinger i børnenes leg, således de er 

støttende og udviklende for det enkelte barn.  

●  Vi vil lave legegrupper i både dus og UUV for at styrke venskaber samt skabe 

nye/andre relationer, hvilket ligeledes er inkluderende for alle i børnegruppen. 

●  Vi vil være opmærksomme på det enkelte barns venskaber. Vi støtter op 

omkring de venskaber børnene selv har etableret, ved bl.a. at spørge ind til 

deres legeaftaler. 

●  Vi arrangerer ture ud af huset for netop at styrke den sociale udvikling – nogle 

gange med udvalgte grupper af børn, som de pædagogisk set, kan have gavn af 

at dele oplevelsen sammen. 
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Vi vil medvirke til at børnene lærer at respektere forskelle i opfattelser samt indgå i fællesskaber hvor de føler 
sig værdifulde og ansvarlige. 

Børn skal lære at vise hensyn og at det har stor betydning, hvordan de taler til 

hinanden. De skal lære, at det er legalt at være uenig, men at konflikter kan løses 

gennem dialog og konkrete aftaler evt. med hjælp fra andre børn samt vi voksne i 

dussen. 

● Vi vil støtte og guide børnene bl.a. via en anerkendende tilgang, således de 

tilegner redskaber til at løse konflikter. 

●  Vi vil give plads til den uformelle læring gennem leg og aktiviteter, således vi 

er er med til at udvikle og styrke de sociale kompetencer hos det enkelte barn. 
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Kulturelle udtryksformer og 
værdier 

Mål:   

● Vi vil udvikle børnenes fantasi og kreativitet.  

● Børnene skal lære at mangfoldighed har værdi.  

● Vi fejrer traditioner som er med til at give indblik i egen og andre kulturer.  

Hvorfor:  

Vi mener, at kultur er et udtryk for menneskets forståelse samt tilgang til verden, 

derfor anser vi børnene som værende kulturskabere. Børn påvirker kulturen og lader 

sig påvirke. Derfor er det af stor betydning for os, som rollemodeller, at give børnene 

indsigt i forskellige udtryksformer samt ikke mindst i den danske kultur. Gennem 

kulturoplevelser udvikler børn kreativitet og fantasi samt evnen til oplevelse og 

indlevelse. I DUS udformer børnene kulturelle udtryk via kreative aktiviteter som 

f.eks. tegninger, malerier, papirklip, dans, leg mv.  

Gennem temaer om egen og andres kulturer, herunder traditioner og levevis lærer 

børnene at forstå og sætte pris på historie og kultur, samt giver en forståelse af 

verden omkring dem.   

Hvordan:   

● Vi giver børnene indblik i vores kultur via traditionelle arrangementer til Halloween, 

jul, fastelavn og påske. Hvis vi på årgangen har børn der kommer fra andre kultur, 

snakker vi også om, hvor de kommer fra, og hvilken kultur de har.  

● Vi har udarbejdet et årshjul, der følger månedens gang og sætter fokus på årstiden og 

hvilke traditioner/arrangementer, der er i den måned, og arbejder med det i DUSSEN. 

Det kan være OL, Kastanjedyr, Halloween udsmykning, Julepynt, Julebag, gækkebreve, 

osv. 

● Derudover afholder vi hvert år en bedsteforældredag.   

● Vi tager på ture ud af huset. Det kan være Utzon centeret, i svømmehallen, på museer 

mm.  
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Sundhed, bevægelse og 
motorisk udvikling 

Mål 

● Vi tilbyder børnene alsidige bevægelsesmæssige aktiviteter. 

● Vi arbejder med det brede sundhedsperspektiv (WHO) 

Hvorfor: 

Vi vil give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for 

at opleve glæden og lysten til at bevæge sig. Det mener vi man kan understøtte ved at 

lave forskellige aktiviteter der indeholder: Idræt, Mental sundhed, rollelege, regel 

lege, bevægelseslege, konkurrence og kamp.Det enkelte barns grundmotoriske, sanse 

og koordinations  udvikling spiller en væsentlig rolle for dets selvværd og dets evne til 

at indgå i fysiske aktiviteter. Vi mener det er vigtigt, at børnene får et positivt forhold 

til deres krop, da kroppen er et vigtigt redskab i børns udvikling. Med de erfaringer 

børn skaffer sig igennem med deres krop, skaber de deres identitet og deres 

selvopfattelse. Børn lærer deres omverden at kende gennem kroppen. Leg og læring 

hænger sammen – vi lærer på kroppen, med kroppen og i kroppen. Bevægelse styrker 

sociale kompetencer og medvirker til færre konflikter og Sundhedsstyrelsen 

anbefaler, at hvert barn skal have 60 minutters motion om dagen. Vores holdning, er 

at alle børn kan være med til at bruge og udforske kroppens mange muligheder, når 

barnet oplever motivation.  

Vi mener sundhed i det brede sundhedsperspektiv, ser vi børnene ikke blot barnes 

trivsel fysisk, men hele mennesket. Når man ser på hele mennesket ud fra WHO skal 

vi se på børnenes velvære i aspekter af deres fysiske, mentale og og sociale velvære, 

for at have indsigt i børnenes sundhed. 

Mad er en vigtig del af barnets trivsel og udvikling. Sunde og mætte børn fungerer 

bedre socialt og kan lettere koncentrere sig. Det er vigtigt, at maden indtages på den 

rigtige måde, idet børn spiser i et fællesskab, hvor maden har flere funktioner end 

blot at mætte. Det er vigtigt at tænke på, når vi som voksne gerne vil have børnene til 

at spise sundt og godt, at maden og måltidet også handler om trivsel og samvær. 
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Hvordan: 

● Udedage hvor der tilberedes alsidig sund mad, over bål – børnene er så vidt 

mulig med i ”madprocessen” – , forberedelse, tilberedning.  

● Vi bestræber os på, at børnene udfordres lidt på deres smagsløg, og stifter 

bekendtskab med forskellige mere eller mindre eksotiske råvarer. 

● Vi er obs på, at børnene kan være trætte og udmattede sidst på dagen, og 

måske ikke har spist specielt meget i løbet af dagen. 

● Ture til nærmiljø såsom svømmehal, rideskole osv. – hvor deres fysiske, 

mentale og sociale færdigheder vil blive udfordret. 

● Vi benytter gymnastiksalen til forskellige aktiviteter, der understøtterne 

børnenes: motorik, sanser, kordinations evne og sociale kompetenser.  

● Vi tilbyder forskellige fysiske aktiviteter på vores udedag om torsdagen. 

● Vi arbejder i personalegruppen med at se børnenes sundhed, som en helhed 

når vi arbejder med børnenes sundhed. 

● Vi arbejder sammen med børnene om deres hygiejne generelt og med fokus på 

hygiejnen når man er på toilettet. 

● En gang om ugen er der diskotek, hvor børnene danser i samvær med 

hinanden og i bevægelse 

● Vi tilbyder børne massage, mindfulness og yoga 
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Natur og udeliv 
MÅL 

● DUS skal skabe bevidsthed om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan 

naturen påvirker os. 

● DUS skal lære barnet om naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, 

hvad kan vi se, føle og fornemme. 

● DUS skal skabe en grundlæggende naturforståelse hos børnene af f.eks. dyr og 

planter, økologi og økosystemer sat i sammenhæng med samfund og 

bæredygtighed. 

FORSKNING  

”... studier viser, at børn leger meget langvarige og komplekse lege i naturen, og at 

mængden af plads har stor betydning for, hvordan legene kan udvikle sig. Lege i 

komplekse områder bliver mere kreative.” Niels Ejbye-Ernst, 2017 

 

Projekt udeleg 
Lise Lamprecht, Susse Mohr Markmann og Flemming Tybjerg. Frøbelseminariet og Odense 

Socialpædagogiske Seminarum. 2001 

I undersøgelsen testes en gruppe børn for deres motoriske evner i en række øvelser. 

Samtidig vurderes øvelsernes egnethed. 

Undersøgelsen viser, at udegruppens børn generelt er bedre i alle øvelserne. Især 

balanceevne, muskelstyrke i benene samt evnen til at koordinere arme og ben. 

Forfatterne konkluderer, at en daglig færden i naturen har betydning for udvikling af 

børnenes bevægelsesmønstre, styrke og motoriske færdigheder. 

HVORFOR 

I DUS ser vi naturen som et dannelses- og udviklingsrum, hvor der er højt til loftet og 

plads til fordybelse, flow og spontanitet. Naturen indeholder et fantastisk uformelt 

læringsrum, der indbyder til fantasi, leg, kreativitet og nysgerrighed. I DUS lærer 

børn ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig, stille spørgsmål og ved at 

eksperimentere med materialer og gøre opdagelser. Derfor giver vi i DUS børn 

mulighed for at få alsidige oplevelser og erfaringer fra natur, nærmiljø, kultur og 

7 



 

samfund. DUS bruger især uderummet til at skabe alternative læringsmiljøer, hvor 

der er fokus på, at barnet lærer ved at opleve verden gennem kroppen. 

Derudover vil vi hjælpe børnene med at få en forståelse for vigtigheden af at passe på 

naturen.  

Børnene skal lære hvordan man aktivt kan beskytte naturen og færdes 

hensigtsmæssigt i naturen. 

HVORDAN/AKTIVITETER 

Naturpatrulje 

I Naturpatruljen får børnene mulighed for at undersøge forskellige dyr, planter eller 

naturfænomener på egen hånd og sammen med pædagogerne. Dette skaber en 

forståelse for, hvilke oplevelser man kan få i naturen på skolens og dussens område.  

Udedag 

På udedagene hjælper vi børnene til at skabe lege i de forskellige områder, hvilket 

styrker deres fantasi og kreativitet. Samt giver dem mulighed for at udforske deres 

krop og deres sanser. 

Bålmad 

Vi laver bålmad sammen med børnene. Dette skaber et læringsrum hvor børnene kan 

hjælpe med forberedelsen, og tilberedelsen af maden, samt hjælpe med hugge 

brænde, holde styr på bålet mm. Derudover får børnene også lov til at smage 

forskellige retter de måske ikke så tit får serveret derhjemme og dermed måske 

udfordre deres smagsløg en smule. 

Skolehaver 

I vores skolehaver hjælper børnene med at plante forskellige spiselige planter samt 

blomster. Derudover vil børnene i foråret få mulighed for at plante deres egen 

blomst/plante, som de skal hjælpe med at passe. Dette hjælper  

Samle affald i naturen 

Gennem at samle affald sammen på skolens område kan man starte en snak med 

børnene omkring ressourcer. Hermed kan børnene få en begyndende kendskab til 

daglige ressourcer som vand, elektricitet og affald, og en begyndende forståelse for 

samspillet mellem menneske og natur. 
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Personlig udvikling 
MÅL 

● DUS skal vise børnene, at de er værdifulde deltagere og medspiller i et socialt 

og kulturelt fællesskab. 

● I DUS skal der skabes muligheder, der understøtter barnets oplevelse og 

opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd. 

HVORFOR 

I DUS ser vi at understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd, som et vigtigt 

parameter for at kunne mestre sit liv og være en værdifuld medspiller, i det kulturelle 

og sociale fællesskab og senere i samfundet. I DUS bliver der taget udgangspunkt i 

barnets interesser og initiativer, således, at det får en oplevelse af at kunne mestre 

større opgaver/aktiviteter alene. I DUS mener vi at alle børn skal opleve at have 

succes, og at de er betydningsfulde individer i fællesskabet. I DUS arbejder vi ud med 

det enkelte barn får indsigt i egne ressourcer, som skaber større personlig udvikling 

og bevidsthed af sine styrker og eget bidrag til det sociale fællesskab. 

HVORDAN/AKTIVITETER 

Observation/Dialog/Deltagende 

I den daglige DUS er vi både observerende, styrende eller deltagende i børnenes lege 

og aktiviteter, det skaber et indsigt i børnenes interesser, gruppedynamik, rolle, 

trivsel og adfærd. Det er med til at give et indblik i hvad der rør sig i forhold til 

børnenes trivsel, følelser og interesser. Det medfører til indsatser eller aktiviteter, der 

understøtter børnenes personlige udvikling, såsom øget selvværd, opfattelse af sig 

selv og indsigt i egen rolle, i det sociale og kulturelle fællesskab. Vi går også i dialog 

med børnene, i forhold til at lære og give børnene et indblik i, hvad deres og andres 

handlinger bliver opfattet og hvordan det påvirker det sociale fællesskab. 

Månedlig aktivitetsplan 
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I DUS planlægger vi aktiviteter, der prøver at både udforsker børnenes interesse for 

noget nyt men også understøtter det, som vi oplever børnene allerede er glade og er 

fordybet sig i. Denne frihed børnene får ved, at kan se og høre, hvad der er af tilbud 

for dagen og tilvælge sig hvad de vil have af indhold for dagen, mener vi spiller en 

væsentlig rolle i skabelsen af de mest optimale rammer for det enkelte barns 

personlige udvikling og selvstændighed. 
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Sproglig udvikling 
Mål 

Sproglig udvikling er et gennemgående fokuspunkt i vores årgang. Vi vil integere 

børns sproglige kompetence ved at, arbejde målrettet med at styrke børnenes verbale 

og nonverbal udvikling – således barnet tilegner sig flere redskaber til at 

kommunikere og indgå i sociale sammenhænge. Vi vil være interesseret i det barnet 

fortæller, og dermed give børnene mod og lyst til at udfordre sit sprog. 

Begrundelse 

Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og blive forstået af andre. Ved 

at rette opmærksomhed på barnets kommunikative udvikling kan vi i tværfagligt 

samarbejde understøtte barnets sproglige tilegnelse, dette kan ligeledes kvalificere 

vores gensidige sparring mellem DUS og hjemmet.  

Det er vores intention/mål, at vi ved en anerkendende tilgang kan støtte op om 

børnenes kommunikative udvikling såvel verbal som nonverbalt. At lære børnene 

succes i sproget er et vigtigt punkt på vores team. Børnene skal kunne evne, at 

beherske sproget i de forskellige fag/situationer, da det vil give dem bedre 

forudsætninger.   

Handling 

Vi vil – med hjælp af anerkendende metoder give børnene flere redskaber i deres 

kommunikation, og dermed fungere som rollemodeller i dagligdagen. 

Børn leger med ordene i denne alder - dette vil vi understøtte i vores pædagogiske 

arbejde med børnene. For eksempel ved hjælp af følgende: 

● Rim og remser 

● Sang og sanglege 

● Højtlæsning 

● Knytte fokusord til de aktiviteter og snakke vi sætter i gang med børn, og 

dermed udvide deres vokabularium samt forståelse for ordenes betydning og 
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anvendelse. 

● Være imødekommende, interesseret, nysgerrig og nærværende i relationen 

med barnet 

● I konfliktløsningssituationer, vil vi give børnene mulighed for at ytre sig og 

● tilkendegive deres mening (oplevelse) verbalt.  

● På denne måde lærer børnene at udtrykke egne oplevelser, behov og følelser, 

samt lærer at lytte til andres. 

● Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser ud fra deres 

kropsudtryk og mimik. 

● Daglig dialog om hverdagens små og store oplevelser. 

● Vi igangsætter 1-2 gange om ugen, en diskotek klub, hvor børnene får lov til at 

danse og fremme forskellige udtryksformer. 
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