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Periode:  

August/september  2019  

Læreplans tema: Barnets alsidige personlige udvikling       

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

Vi vil have fokus på selvhjulpenhed: Det er vigtigt at 
børnene bliver selvhjulpne så de kan lære at begå sig i 
hverdagen og udvikle deres selvværd. 
 
Snakke følelser: Børnene har brug for at udvikle 
empati. Dette gøres ved at man er opmærksom på 
egne og andres følelser. 
 
Hvem er jeg: De ”store” skal gøres opmærksomme på 
hvem de er og deres familieforhold. 
 
 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 

At børnene bliver selvhjulpne. 
At børnene bliver bevidste om sig selv og deres 
omverden. 
At børnene bliver opmærksomme på egne og andres 
følelser og udvikler empati. 

Eventuelt Delmål: 
 

 

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

Børnene ”vokser” i deres selvværd og oplever at de 
kan selv. 
De bliver empatiske og viser omsorg for hinanden. 
Bliver bevidst om deres egene følelser. 
De bliver opmærksomme på hvem de og deres familie 
er. 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Tiltag 1. 
De ”store” 
laver en 
planche med 
dem og deres 
familie. 
Vi kigger på 
husene hver 
dag til samling 

Tiltag 2. 
Laver glad/sur 
ansigter som vi 
hænger op. Kigger i 
spejlet og ser 
hvordan vi ser ud 
når vi ser 
sure/glade/kede 
 

Tiltag 3. 
Vi opmuntrer 
børnene til at 
gøre tingene 
selv, ved at 
vise dem 
hvordan. 

Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Forældrene opfordres til at tøj og sko er nemt for 
børnene at af og tage på. 
 

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 

Vi hænger plancher op på stuen samt sure og glade 
ansigter. 
Vi tager billeder af det vi laver til FB 
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Evaluering: 
Hvordan vil vi evaluere? 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

Vi evaluerer ved næste møde i oktober. 

 


