
Social udvikling  
Mål:  

● Vi vil medvirke til at børnene udvikler og vedligeholder relationer og venskaber, således 
alle børn har en god relation til både børn og voksne. Børnene skal opleve, at det at 
have gode relationer har stor betydning. 

●  Vi vil støtte op omkring børnenes leg ved at skabe muligheder for samvær som er 
støttende og udviklende for det enkelte barn. 

●  Vi vil være opmærksomme på det enkelte barns venskaber. Vi støtter op omkring de 
gode relationer børnene selv har etableret, ved bl.a. at spørge ind til deres legeaftaler.  

● Vi vil medvirke til at børnene lærer at respektere og tage hensyn til forskelle i opfattelser, 
samt at indgå i fællesskaber, hvor de føler sig værdifulde og ansvarlige.  

Hvorfor: 
Sociale kompetencer giver børn mulighed for at udvikle relationer til andre. Det ruster dem til at 
agere i sociale sammenhænge, opdage, lege og 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 tempi og på forskellige måder, nogle 
udvikler sig i små hyppige skridt og andre i store spring med større mellemrum.  
Børn i 8-10 års alderen har en god forståelse for de sociale spilleregler. De basale sociale 
kompetencer (dele, vente på tur osv) er på plads og børnene begynder at kunne forstå mere 
nuancerede spilleregler. De inkluderer hinanden i højere grad i legen og leger mere på tværs af 
klasserne. 
 
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, og at konflikter kan løses gennem dialog og konkrete 
aftaler evt. med hjælp fra andre børn, samt vi voksne i dussen.  

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

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.  
● Vi vil arrangere ture og forløb ud af huset men også i dussen og sammensætte børnene 

så de kan være hinandens nærmeste udviklingszone.  

 



Kulturelle udtryksformer  

Mål:  
● Børnene skal lære mangfoldighed.  
● Vi vil udvikle børnenes fantasi og kreativitet.  
● Vi fejrer traditioner.  

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 vores kultur for læring udvikler børn kreativitet og 
fantasi samt evnen til oplevelse og indlevelse. Handling I dagligdagen udformer børnene 
kulturelle udtryksformer fx. via kreative aktiviteter som f.eks. tegninger, malerier, papirklip, træ 
mm.  
Gennem traditioner lærer vi børnene at opnå kendskab til samt at forstå og sætte pris på 
historie og kultur.  

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

● Vi har kultur for at udvikle børnenes fantasi og kreativitet, ved at eksperimentere med 
forskellige materialer, hvor børnenes egne ideer kan være målet i sig selv. 

● Vi har udarbejdet et årshjul, der sætter fokus på årstiden og hvilke traditioner 
/arrangementer, der er i løbet af året.  

● Derudover afholder vi en bedsteforældredag.  
● Endvidere arrangerer vi klassevis en overnatning i dussen.  
● Det kan være i svømmehallen, på kunstmuseum, andre museer, skoven, havet,  
● cykelture, gåture i nærmiljøet. 

  



Sundhed, bevægelse og motorisk 
udvikling  

Mål  
● Vi tilbyder børnene alsidige bevægelsesmæssige aktiviteter.  
● Børnene tilegner sig nogle sunde madvaner. 

 

Hvorfor:  
Vi mener det er vigtigt, at børnene får et positivt forhold til deres krop, ved at spise sundt og 
bevæge sig, da kroppen er et vigtigt redskab i børns udvikling. 
Vi vil derfor give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for at 
opleve glæden og lysten til at bevæge sig. Det enkelte barns motoriske udvikling spiller en 
væsentlig rolle for dets selvværd og dets evne til at indgå i fysiske aktiviteter.  
Undersøgelser viser, at bevægelse styrker endvidere de sociale kompetencer, medvirker til 
færre konflikter og bedre læring. 

Hvordan: 
● Ture til svømmehal, nærmiljø – hvor de motoriske færdigheder vil blive udfordret.  
● Vi benytter gymnastiksalen til forskellige motoriske aktiviteter.  
● Vi tilbyder børnene mindfullness/yoga.  
● Vi har wellness-dage hvor børnene hygger om hinanden, øver i at give hinanden 

massage.  
● Vi giver børnene mulighed for at lave sund cafe og skære frugt ud til de andre børn, som 

evt serveres med et stykke knækbrød eller lign. 

  



Natur og udeliv  

MÅL:  
● Vi vil tilbyde børnene oplevelser i og med naturen. 
● Vi vil tilbyde børnene at bruge naturen som fysisk rum, f.eks. hvad er der i naturen, hvad 

kan vi se, føle og fornemme.  
● Vi vil tilbyde børnene, at få en  grundlæggende naturforståelse af f.eks. dyr og planter, 

men også om klima og forurening. 

Hvorfor: 
Vi ser naturen som et dannelses- og udviklingsrum, hvor der er højt til loftet og plads til 
fordybelse. Naturen indeholder et fantastisk uformelt læringsrum, der indbyder til fantasi, leg, 
kreativitet, nysgerrighed og læring. Vi lærer børn ved at udforske med krop og sanser, ved at 
undre sig, stille spørgsmål. Dette, mener vi, giver børnene alsidige oplevelser og erfaringer fra 
natur og nærmiljø, som huskes bedre netop fordi børnenes sanser og undren er i spil.  
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 og dermed være naturens advokater for bevare den på den på sigt. 

Hvordan: 
● Vi vil lave ture ud af huset, hvor børnene får sansemæssige oplevelser og vi herigennem 

lærer dem om sammenhænge i naturen, 
● Vi eksperimenterer med naturens materialer på vores værksteder og lære om dem 

gennem aktiviteten. 
● Vi vil lave bålmad sammen med børnene og skabe et læringsrum, hvor, børnene hugger 

brænde, laver og passer 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.  

● Ved, at samle affald sammen på skolens område vil vi starte en snak med børnene 
omkring ressourcer, så de får en begyndende forståelse for samspillet mellem 
menneske og natur herunder klima og forurening. 

 

 



Personlig udvikling  

MÅL:  
● Vi viser børnene, at de er værdifulde deltagere og medspillere  i et socialt  

           og kulturelt fællesskab.  
● Vi støtter børnene i deres personlige udvikling. 

HVORFOR: 
Vi støtter det enkelte barns selvtillid og selvværd, som et vigtigt parameter for at kunne mestre 
sit liv og være en værdifuld medspiller i det. Vi mener, at alle børn skal opleve at have succes, 
og at de er betydningsfulde individer i fællesskabet. Vi arbejder ud fra 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, da vi mener, at den personlige udvikling netop ikke kan 
ses uafhængig af den sociale udvikling. 

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

og aktiviteter. Det skaber 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.. Vi går også i dialog med børnene, i forhold til at lære og give 
børnene et indblik i, hvordan deres og andres handlinger bliver opfattet og hvordan det 
påvirker det sociale fællesskab. 

 
● For at synliggøre ugens aktiviteter for børnene bruger vi  tavlen i alrummet. 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. Det mener vi spiller en væsentlig rolle i skabelsen, af de 
mest optimale rammer,  for det enkelte barns personlige udvikling og selvstændighed. 

 
  
  



Sproglig udvikling  

Mål: 
Vi vil arbejde målrettet med at styrke børnenes verbale og nonverbal udvikling – således barnet 
tilegner sig flere redskaber til at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge.  

HVORFOR: 
Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og blive forstået af andre. Ved at rette 
opmærksomhed på barnets kommunikative udvikling,  vil vi understøtte barnets sproglige 
tilegnelse, fordi vi mener, at sproget skaber virkeligheden, så måden vi ytrer os på, verbalt og 
nonverbalt, har betydning for hvordan vi har det med hinanden. 

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

kommunikation, og dermed fungere som fornuftige  rollemodeller i dagligdagen.  
● Vi vil være imødekommende, interesseret, nysgerrig, nærværende og observerende i 

relationen med barnet  
● I konfliktløsnings situationer, vil vi give børnene mulighed, tid og sted,  for at ytre sig og 

tilkendegive deres mening og oplevelse verbalt. På denne måde lærer børnene at 
udtrykke egne oplevelser, behov og følelser, samt lære 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.  

 


