Sociale kompetencer
Social kompetence udvikles i fællesskab med andre børn og voksne. Social kompetence er nøglen til
fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig – i leg og i samarbejde med andre om at løse
opgaver. Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber og støttes i, hvordan man bliver en del af et
fællesskab med andre børn og voksne.
Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre
mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med, at børnene også
forstår, at andre har behov. Børnene skal støttes i at kunne opdage egne og andres grænser.

Alle børn:






Skal opleve, at de har mindst en ven.
Skal føle, at de hører til i gruppesammenhæng, hvor der er sociale spilleregler, de skal kende og
støttes i at følge.
Har lov til at sætte egne grænser.
Skal støttes i at udvikle forståelse for andre mennesker og deres synspunkter, følelser og grænser.
Skal opleve, at de har valgmuligheder og indflydelse på hverdagen.

Dette opnår vi ved:







At forberede og gennemføre aktiviteter i legestuen, hvor der er mulighed for at danne venskaber
på tværs af dagplejehjemmene.
At mødes i hinandens hjem og i legestuen for derved at give mulighed for at danne og bevare
venskaber.
At lære børnene sociale spilleregler, såsom at skiftes til - og vente på tur.
At anvise hvordan de skal kontakte andre.
At støtte børnene i at aflæse hinandens verbale og nonverbale udtryk.
At være anerkendende og imødekommende overfor børnenes ønsker og behov ved at spejle
barnets hensigt og intension.

Tegn vi ser:








Børnene bliver glade for at se hinanden og er opmærksomme på, hvis der er nogen, der mangler.
Børnene hjælper hinanden f.eks. med tøjet.
Børnene lytter til hinanden og siger til og fra.
Børnene begynder at vise tegn på at løse deres konflikter (verbalt og nonverbalt).
I legestuen opsøger børnene hinanden på tværs af dagplejehjemmene.
Børnene er glade, nysgerrige, engagerede og optaget af aktiviteter og leg.
Børnene følger i højere grad de voksnes anvisninger.

