
Læringstema 

Sociale Kompetencer  

Sociale kompetencer 0-3 år  

 

Sammenhæng:  

 

 I Daginstitutionen Søhøjlandet ser vi personlige og sociale kompetencer som grundlaget 

for barnets læring, og et fundament, der skal være på plads, for at barnet kan udvikle 
sig som et helt, aktivt, kreativt, nysgerrigt og demokratisk menneske.  

 Målene skal ses i forhold til det konkrete barns alder, udvikling, personlighed og 

kontekst.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet indgår i sociale fællesskaber med plads til forskellighed.  

 Barnet indgår i forskellige former for inkluderende fællesskaber.  

 Barnet lærer at give og modtage.  

 Barnet oplever tillid og tryghed og nærvær i deres relationer til både børn og voksne.  

 Barnet bliver støttet i at danne venskaber. 

 Barnet øver sig i dialog, og i at løse problemer med andre børn. 

 Barnet kan give udtryk for sine følelser og behov, og lærer gradvis at forstå andres 

følelser og behov. 

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Øver sig i at udvise respekt for andre.  

 Bliver opmærksom på sine grænser og viser tegn på at kunne sige til og fra.  

 Øver sig i at respektere andres grænser.  

 Viser tegn på at kunne udsætte egne behov.  

 Udviser omsorg for andre.  

 Viser tegn på at kunne håndtere konflikter.  

 Tør være i centrum.  

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Arbejde ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang.  

 Være bevidste om, at vi som voksne er rollemodeller og normdannende.  

 Bruge de daglige pædagogiske rum, for eksempel samling, måltider, ture, garderobe 

mm til at skabe læring omkring sociale kompetencer.  

 Guide børnene i konfliktløsning.  

 Være bevidste om, at vi er ansvarlige for tonen og relationerne i huset.  

  



Læringstema 

Sociale kompetencer 3-6 år  

Sammenhæng:  

 

 I Daginstitutionen Søhøjlandet ser vi personlige og sociale kompetencer som grundlaget 

for barnets læring, og et fundament, der skal være på plads, for at barnet kan udvikle 

sig som et helt, aktivt, kreativt, nysgerrigt og demokratisk menneske.  

 Målene skal ses i forhold til det konkrete barns alder, udvikling, personlighed og 

kontekst.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet indgår i sociale fællesskaber med plads til forskellighed. Barnet indgår i 

samarbejde om leg og læringsaktiviteter. 

 Barnet indgår i forskellige former for inkluderende fællesskaber.  

 Barnet lærer at give og modtage. 

 Barnet oplever tillid og tryghed og nærvær i deres relationer til både børn og voksne.  

 Barnet bliver støttet i at danne venskaber.  

 Barnet inddrages og oplever demokratiske beslutningsprocesser.  

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Udviser respekt for andre.  

 Kender sine grænser og kan sige til og fra.  

 Respekterer forskelligheder og andres grænser.  

 Kan udsætte egne behov.  

 Udviser omsorg for andre.  

 Kan håndtere konflikter og være i dem.  

 Tør være i centrum.  

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Arbejde ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang.  

 Være bevidste om, at vi som voksne er rollemodeller og normdannende.  

 Bruge de daglige pædagogiske rum, for eksempel samling, måltider, ture, garderobe 

mm til at skabe læring omkring sociale kompetencer.  

 Guide børnene i konfliktløsning.  

 Være bevidste om, at vi er ansvarlige for tonen og relationerne i huset.  

 

 

Evaluering  

Iagttagelser, billeder, sparring med hinanden, IT, dagbøger, skriftlig dokumentation herunder 

SMTTE.  

 

Udsatte børn  

Vi skaber forskellige muligheder for udfoldelse og har øje for at skabe et inkluderende rum til 

de børn, som har svært ved at være med, ud fra de ressourcer og kompetencer de har. Vi vil 



Læringstema 

udarbejde handleplaner for de børn, som i perioder i deres liv er udsatte i forhold til gruppen 

og forsøge at skabe et inkluderende miljø, så børnene kan føle sig som ligeværdige. 


