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Periode: August-september 2016 

Emne: Alsidig Personlig udvikling.                fokuspunkt: at være ”på”, vente på tur og hvad er jeg god til. 

Sammenhæng: 
Hvorfor vil vi arbejde med dette emne, Hvad er 
det vi vil gøre noget ved? 
 

 
Udvikle børnenes selvforståelse, selvtillid og selvværd 
og lære dem at lytte til hinanden/ se de andre. 
 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 

At børnene udvikler deres personlighed og sociale 
interaktion og bliver mere selvbevidste. 

Eventuelt Delmål: 
 

- 

Tegn: 
Hvilke tegn vil vi konkret se som bevis på at vi er 
på vej mod målet? 
 

Børnehaven: At børnene er glade og snakker om hvad 
de er gode til og tør være på og træde op. 
Vuggestuen: børnene bliver mere bevidste om egne 
grænser, føler ligeværd i relationer og selvtillid til a 
tudtrykke sig individuelt. 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Tiltag 1. 
Børnehaven: 
Vi laver 
sammen med 
børnene en 
kuffert med 
aktiviteter om 
at være på. 
Vuggestuen: 
navne sangen 
og vi skal en 
tur på landet 
sangen. 
 
 

Tiltag 2. 
Børnehaven: Vi 
bruger det der er i 
kufferten.  
 
Vuggestuen: 
Turtagning. 
 
 

Tiltag 3. 
Børnehaven: 
Vi fortæller 
historier og 
tegner det vi er 
gode til. 
 
Vuggestuen: 
lære børnene 
at sige fra i 
konflikter f.eks. 
vha., stop 
tegnet. 
 
 
 

Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Børnehaven: Små historier om hvad er min mor og far 
gode til som kan tages med i børnehaven og læses op. 
Børnehaven 
 
Vuggestuen: Opfordrer forældrene til at afprøve 
turtagning hjemme, vi vil fortælle forældre hvordan og 
hvorfor  

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 

Børnehaven: Børne historier og dagbog.  
Vuggestuen: Praksisfortællinger og dagbog.  
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Evaluering: 
Hvordan vil vi evaluere? 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

 
Vi bruger vores egne evaluerings skemaer. 
September og oktober stuemøder. 

 


