
1a)
MODTAGERBEVIDST 
KOMMUNIKATION

Vi informerer forældrene på
forskellige måder om de 

aktiviteter som børnene skal 
deltage i. 

2b)
Børnene bliver 

mere motiveret for 
aktiviteterne

2a)

Børnene 

kommer til tiden 
og har det 

nødvendige  

udstyr med

1b)
VIDEN OM DET ENKELTE 

BARNS INTERESSER

Vi arbejder systematisk med 
at indhente viden om det 

enkelte barns kompetencer, 
resurser og interesser og 
inddrager denne viden i 

tilrettelæggelsen af 
aktiviteterne

Vi overleverer systematisk 
denne viden om barnet til de 
voksne vi overdrager barnet 

til

3a)
BØRNENE DELTAGER 

AKTIVT I  
VOKSENSTYREDE 

LÆRINGSORIENTEREDE 
AKTIVITETER OG 
UNDERVISNING

At gøre børnene i 
stand til at indgå i 
forskellige former 
for fællesskaber 

der hjælper dem til 
at realisere deres 

potentiale. 

Dette gør vi fordi 
vi mener at 
sådanne 

fællesskaber 
støtter børnene i 

deres udvikling ved 
at børnene føler 
sig værdifulde og 

får mulighed for at 
lære.  



3b)
BØRNENE ER I  

STAND TIL AT INDGÅ
I DE UFORMELLE 

FÆLLESSKABER SOM 
KAN HJÆLPE DEM 
TIL AT REALISERE 
DERES POSITIVE 
POTENTIALER

•MELLEM BØRN
•MELLEM BØRN OG 

VOKSNE.

2e)
Børnene oplever 
forudsigelighed 

og tryghed 

1e) 
STRUKTUR

Vi giver aktiviteter og 
samvær en fast struktur 
fordi vi vurderer at det 

passer til vores 
børnegruppe

Vi kommunikerer hvad der 
skal ske i god tid og 

gentager 

2d
Gensidig 

respekt og tillid 
i relationen 

mellem barn og 
voksen

1d)
SYSTEMATISK ARBEJDE 

MED RELATIONER 
MELLEM BØRN OG 

VOKSNE

Vi arbejder med at skabe 
relationer mellem voksne 
og børn der er præget af 

troværdighed, stabilitet og 
anerkendelse 4)

At kunne være en del 
af fællesskaber der 

hjælper børnene til at 
realisere deres 

potentiale, giver et 
godt selvværd og gode 

muligheder for at 
børnene på længere 
sigt kan bryde en 

eventuel negativ social 
arv. 

1g)
SOCIALE SPILLEREGLER

Vi afklarer de voksnes 
fælles forventninger til 

børnene og kommunikerer 
dem tydeligt og 

kontinuerligt til børnene
på en positiv måde 

2f)
Børnene lærer sociale 

kompetencer og 
spilleregler

1f)
GENKENDELIGHED

Vi arbejder systematisk 
med at skabe   

genkendelighed for barnet 
på tværs af institutionerne 
ved at udveksle viden om  
hinandens praksis og lade 
aktiviteter, metoder og 

spilleregler gå igen alle tre 
steder.   
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1c)
TRIVSELSSAMTALER

Vi fører systematisk dialog 
med det enkelte barn om 
dets trivsel i relationer og 

fællesskaber

2c
Udvikling af 
relationer 

mellem børn 


