Titel
Sociale kompetencer
Vises for forældre
Nej
Vælg tilknytninger
Personale i Børnehaven Løvetand
Tags
ingen
Særlige refleksioner, pejlemærker og læreplanstemaer
Ingen
Sammenhæng
I Løvetand er hverdagen bygget op om en
ramme af forudsigelighed. Formålet er, at
gøre børnene sikre i de forventninger, vi
har til dem og dermed gøre dem bekendte
med, hvad der er god adfærd. Vi har fokus

på kammeratskab og på vigtigheden af
børns mulighed for leg på egne betingelser
– altså uden der nødvendigvis er voksen
involvering. Vi har øje for, at alle har ret til
mindst èn ven. Vi tror, det er vigtigt at børn

får mulighed for at afprøve egne
kompetencer, for på den måde at få en
viden og tro på sig selv. Dialog og
kommunikation er vigtige faktorer i de
sociale kompetencer.

andre har det. -Børn som kan give rum til
andre uden at miste troen på eget værd. Alle skal have mulighed for mindst en ven Alle skal føle sig som en del af et
fællesskab -At skabe en god tone -At

børnehaven er dejlig sted at komme -At
gøre børnene så selvhjulpne så muligt i
forhold til konflikthåndtering

uden voksenindvolvering -Vi gør børnene
opmærksomme på hvordan vi hjælpes ad Vi samles i fællesskaber -Vi giver børnene
værktøjer i forhold til konflikthåndtering -Vi

er gode rollemodeller -vi snakker om hvad
gode venner er og hvad de gør for
hinanden

og børnehave -Børnene er aktive i
konfliktløsning -Børnene viser forståelse for

venskabsbetydning -Vi ser hjælpsomme
børn

Mål
-At skabe selvstændige individer der klarer
sig godt i sociale relationer. -At børn
kender spilleregler for god social adfærd,
som f.eks. at vente på tur og være
opmærksom og nysgerrig på, hvordan

Tiltag
-Vi observerer børnenes leg, relationer og
kommunikation -Vi støtter de børn der har
svært ved at indgå i sociale relationer -Vi
skabe rammer for leg og hemmeligheder -

Tegn
-Alle børn har legerelationer med mindst et
barn -Alle børn har tilhørsforhold til sin stue

Evaluering
Personalet vil løbende evaluere på om vi
opfylder vores mål og om vi som personale

er nærværende rolle modeller og
engagerede formidlere.

