
SOCIALE KOMPETENCER.

LÆRINGSMÅL: 

- At Dragebakkens børn udvikler evnen til at indgå i et positivt samspil med andre mennesker.
- At Dragebakkens børn oplever sig værende betydningsfulde for fællesskabet, samt evner at 

kunne samarbejde i et gensidigt fællesskab.
- At Dragebakkens børn udvikler social forståelse, samt tolerance for andre end dem selv.
- At Dragebakkens børn er aktivt deltagende i hverdagen, og bidrager med deres egne oplevelser, 

viden og erfaring. 
- At Dragebakkens børn føler sig anerkendt og respekteret, som den de er, og oplever sig selv 

som en del af fællesskabet.
- At Dragebakkens børn oplever tryghed og tillid i deres relationer til børn/ voksne, i en hverdag 

med rummelighed, fri for mobberi og ingen holdes udenfor. 

METODER: 

- Vi insisterer på, at Dragebakkens børn oplever de bliver passet på, holdt af og værdsat som en 
del af fællesskabet, uanset køn, kulturarv samt opvækstbetingelser .

- Vi opfordre børnene til at hjælpe hinanden, f.eks. med påklædning, hente ting, trøste, finde 
voksne med mere.

- Vi voksne er bevidste rollemodeller, der taler pænt til og med børnene og hinanden.
- Vi arbejder med fri for mobberi, som redskab til løsning af konflikter, samt til forståelse af andres 

intentioner.
- Vi giver dagligt mulighed for deltagelse i sjove lege, aktiviteter, samtaler , hvor der grines og 

humoren udvikles. 

PRAKSIS EKSEMPLER: 

- Vi værner om børnenes venskaber, og støtter i opbyggelsen/ opdagelsen af nye. 
- Vi øver tab og vind med samme sind, samt vente på tur.
- Vi har en åben-plan pædagogik, hvilket giver børnene de bedste muligheder for at udvikle 

sociale kompetencer, samt en legen på tværs af aldersgrupper/ køn. 
- Vi tilstræber altid at være tilstede som " rådgivere" for børnene i anerkendende konfliktløsning, 

således at børnene udvikler selvstændiggørelse hvilken gør dem parate selv at løse konflikter, 
forhandle og samarbejde. 

HVAD KAN VORES FORÆLDRE GØRE:

- Dragebakkens forældre kan via leg øve forhandling , kompromis og samarbejde.
- Dragebakkens forældre kan tale med deres børn om følelser, kropssprog og mimik. F.eks læse 

bøger/ tage billeder af deres egne ansigter. Glade, sure, vred, ked med mere.
- Dragebakkens forældre kan tale med barnet om konflikter, hvordan blev den løst, kunne den 

være undgået, eller løst anderledes. 
- Dragebakkens forældre kan øve vente på tur, dele, tale pænt, give plads, samt respekt/ empati 

for andre, ved selv ar være gode rollemodeller.

HVORFOR ER DET VIGTIGT FOR BØRNENE?. 

Det at udvikle sociale kompetencer i fællesskab med andre er af stor betydning for barnets 
generelle udvikling og trivsel. Det er i fællesskabet børnene kan udfolde sig i leg, forhandling og 
samarbejde. Herigennem udvikle empati, forståelse for andre,reagerer hensigtmæssigt på egne og 
andres følelser og behov,  samt øge egen selvværd/ selvtillid .




