
TEMA: Personlighedsudvikling og sociale kompetencer. 
 

Læringsmål: 
 At udvikle og styrke selvværd. 

 At udvikle og styrke selvtillid. 

Definition på selvværd: 
Den holdning eller det syn, man har på sig selv. Den værdi, man tillægger sig selv som menneske. 

Definition på selvtillid: 
Handler om, hvad man kan – og hvad man ikke kan. Selvtillid er uløseligt forbundet med præstationer og 

troen på, at man godt kan – eller ikke kan. 

Hvad gør vi: 
Vi vil gennem iagttagelser og dialoger med barnet skabe lyst og mod til at turde kaste sig ud i nye 

udfordringer. 

Vi vil give tryghed og omsorg. 

Derfor inddeler vi ofte børnene i mindre grupper. 

De voksne skal være opsøgende, lyttende, empatiske, trøstende og nærværende og vise tillid til børnene. 

Der er konstant fokus på trivsel. 

Vi vil arbejde med venskaber og legefællesskaber. 

Derfor skal vi være iagttagende og have fokus på, hvilke relationer børnene får skabt. Vi skal være 

støttende og skabe trygge rammer for barnet, så det får lyst til at skabe nye relationer. 

Der igangsættes voksenstyrede aktiviteter for derigennem at skabe nye relationer. 

Vi har mulighed for at benytte forskellige trivselsundersøgelser, 

Vi vil gennem den daglige dialog med børnene, både i rolige og konfliktfyldte situationer arbejde med, 

hvordan man begår sig over for og sammen med andre i form af sprog og væremåde. Vi skal lære børnene, 

hvordan man på en konstruktiv måde kan indgå i en positiv relation, hvor kommunikation og egen 

væremåde er det grundlæggende element. 

Vi benytter os af den anerkendende tilgang til børnene 

Derfor fokuserer på barnets resurser for derigennem at styrke barnet. 

Vi anerkender barnets følelser, men ikke altid barnets handlinger og adfærd. 

Vi er tydelige omkring krav og forventninger til barnet 

Vi vil give børnene medbestemmelse. 

Gennem den daglige dialog med børnene er vi lydhøre over for børnenes ønsker og behov. Vi afholder 

børnemøder, hvor børnene i fælleskab kan komme med forslag til aktiviteter, indkøb, forandringer, regler 

mm. 



Tegn på læring: 
Børnene 

 får styrket deres identitet. 

 kan håndtere konflikter. 

 tør mere/ikke er bange for at fejle. 

 kan give plads til andre. 

 viser empati. 

 indgår i flere relationer. 

 er gode rollemodeller for hinanden. 

 


