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

Det er vigtigt at hjælpe børnene med at udvikle en god empati, 
det er fundamentet for, at kunne indgå i gode relationer og 
sociale fællesskaber.  
Det er vigtigt at kunne indgå i fællesskaber, da det er i samvær 
med andre, at vi udvikler vores personlige og sociale 
kompetencer. 
 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 

BHV: At børnene bliver opmærksomme på hinanden, lytter og 
ser den andens følelsesmæssige udtryk. 
VUG: at børnene opdager at der er andre børn 

Eventuelt Delmål: 
 

- 

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

BHV: At børnene kan identificere andre børns følelser og i nogle 
tilfælde handle derefter. 
VUG: genkende ansigtsudtryk hos andre, sur, glad og ked af det. 
 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Tiltag 1. 
BHV:Bruge 
moppekufferten i 
rundkredsen før 
frokost- med billeder 
af forskellige følelser. 
 
VUG: vi bruger 
billeder af 
ansigtsudtryk, 
billeder på stole så de 
kan hjælpe hinanden 
med at finde deres 
plads. 
Bruge stoptegn og 
respektere det. 
 
 

Tiltag 2. 
Dele os i mindre 
aktivitets 
grupper, for at 
styrke børnenes 
fællesskaber og 
sikre at de 
voksne bedre 
kan støtte og 
guide i 
hverdagen. 
 

Tiltag 3. 
Børnene tegner 
følelser de kan se hos 
andre. 
 
Vi opfordrer børnene 
til at hjælp hinanden 
i hverdagen. 
 
 

Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med 
forældrene om? 

- 

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 
Hvor vil vi dokumentere? 
Hvad vil vi dokumentere? 
Hvem vil vi dokumenter, gruppe eller 
individ? 

BHV: Vi vil dokumentere børnenes evne til at identificere 
følelsesmæssige udtryk, gennem tegninger. 
VUG: billeder og tegn. 
Tegningerne7billederne  sætter vi i dokumentationsrammerne i 
multirummet. 
individ/ gruppen dok menteret. 
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Evaluering: 
Hvordan vil vi evaluere? 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

Vi evaluere på stuemøde til november 2016. 
Vi vil ud fra børnenes tegninger og arbejdet i små grupper 
debattere på stuemødet om vi oplever en forskel i børne- 
fællesskabet. 
Vi vil ud fra børnenes samspil debattere om de har udviklet 
relationer med flere og er blevet bedre til at ligge mærke til 
hinanden og hjælpe hinanden. 

 


