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Børnehavens målsætning bygger på det kristne- livs og menneskesyn. Det er vores opgave at 

fremme forståelsen for de kristne værdier, at vise respekt for den personlige værdighed hos 

medmennesket og lære børnene at skelne mellem godt og ondt, sandt og falsk. Vi søger at gøre 

børnene til selvstændige og selvhjulpne individer. Vi arbejder ligeledes efter Sct. Josephs Søstrenes 

skoles målsætning. 

Personlig udvikling (personlige kompetencer) 
Mål 

(Hvad vil vi arbejde 

hen imod?) 

Læringsmiljøet 
(Hvilke indretninger, 

aktiviteter, muligheder 

skal være til stede?) 

De voksne 
(Hvordan skal de 

voksne handle?) 

Succeskriterier 
(Hvordan kan vi se, at 

målene er nået?) 

Vi vil i samarbejde 

med forældrene give 

børnene mulighed for 

at tilegne sig 

holdninger, værdier 

og en alsidig 

personlig udvikling 

 

Vi tilstræber, at der så 

vidt muligt tages 

hensyn til det enkelte 

barns individualitet og 

forsøger, at opfange 

særlige 

vanskeligheder hos 

det enkelte barn 

 

Vi arbejder ligeledes 

efter skolens 

målsætning, for på 

den måde at lette 

overgangen til skolen 

for hvert enkelt barn 

”Den røde tråd” 

 

Vi tilstræber at skabe 

en god og tryg 

atmosfære i 

børnehaven. 

Et udviklet 

samarbejde med 

forældrene 

 

Forudsigelige og 

forberedte voksne 

 

Faste regler og rutiner 

i hverdagen 

 

Et varieret udbud af 

aktiviteter og 

beskæftigelse 

 

Plads og rum til 

fantasi 

 

Fysisk plads til at 

være selvhjulpne i 

garderobe og ved 

toiletbesøg 

 

Den fornødne tid til 

fordybelse og 

udvikling 

 

Deltagelse i 

arrangementer på 

skolens område og i 

skolens regi 

 

 

 

 

 

Give tid og rum til 

fordybelse 

 

Være gode 

rollemodeller og 

forbilleder 

 

Være aktive, lyttende, 

anerkendende, glade, 

omsorgsfulde, 

imødekommende, 

grænsesættende og 

impulsive 

 

Være konfliktløsere 

  

Være parate til at 

gribe ”dagen” og nuet 

 

Prøve at styrke det 

enkelte barns stærke 

og svage sider 

 

Følge med i skolens 

”liv” og aktiviteter 

Når barnet udvikler sig 

individuelt 

 

Når det ”stille” barn står 

frem i gruppen og taler 

eller synger 

 

Når det ”støjende” barn 

lytter  

  

Når barnet accepterer 

med- og modgang  

 

Når barnet selv kommer 

med 

konfliktløsningsmodeller 

 

Når barnet trøster andre 

 

Når barnet er 

selvhjulpent og kender 

dagen både inde og ude 

 

Når det enkelte barn 

viser 

medmenneskelighed og 

omsorg for andre 

 

Når det enkelte barn 

bidrager med noget til 

fællesskabet 

 

Når ”skolebarnet” 

kommer frem 

 



Børnehavens målsætning bygger på et aktivt fællesskab, medmenneskelighed og forståelse for 

andre. Vi prøver at skabe en forståelse for, at ikke alle har lige vilkår og muligheder i verden. Vi 

tilstræber, at børnene forstår vigtigheden i et fællesskab. 

Sociale kompetencer 
Mål 

(Hvad vil vi arbejde 

hen imod?) 

Læringsmiljøet 
(Hvilke indretninger, 

aktiviteter, muligheder 

skal være til stede?) 

De voksne 
(Hvordan skal de 

voksne handle?) 

Succeskriterier 
(Hvordan kan vi se, at 

målene er nået?) 

At børnene accepterer 

sig selv og andre, som 

de individer de er 

 

At børnene oplever 

tryghed og tillid i 

relationerne til voksne 

og børn 

 

At børnene får 

forståelse for 

fællesskabet 

 

At børnene kan 

deltage i demokratiske 

beslutninger 

 

At børnene værdsætter 

venskaber 

 

At børnene lærer 

samarbejde 

 

At børnene får 

forståelse for andre 

end dem selv 

 

At børnene føler sig 

uundværlige i 

fællesskabet 

En forudsigelig 

hverdag med nye 

udfordringer 

 

At der stilles opgaver, 

som styrker 

fællesskabet på kryds 

og tværs af alder og 

køn 

 

At indkøbt legetøj, 

beskæftigelse og 

aktiviteter, animerer til 

fællesskab og 

udvikling 

 

At der gives støtte til, 

og mulighed for 

venskaber 

 

At børnene får 

mulighed for 

deltagelse i praktiske 

ting til fællesskabets 

fremme 

 

At børnene får fortalt 

om ”verden udenfor” 

 

Bibellæsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Være forudsigelige og 

troværdige 

 

Anerkende og 

respektere barnet som 

det individ det er 

 

Inddrage og opmuntre 

hvert enkelt barn 

 

Give tid til fordybelse 

 

Give barnet 

medbestemmelse over 

sin hverdag 

 

Lade børnene deltage i 

demokratiske 

beslutninger 

 

Give ældre børn 

opgaver med at hjælpe 

de yngre børn 

 

Give børnene viden 

om ”verden udenfor” 

 

 

 

Når børnene deltager i 

fællesprojekter, 

optræden, skolefest, 

udstillinger, 

indsamlinger og lign. 

 

Når barnet hjælper et 

andet barn  

 

Når barnet dækker 

bord, laver mad eller 

skærer frugt til andres 

bedste 

 

Når barnet vil dele 

med andre 

 

Når børnene giver 

lommepengene til 

indsamlinger for at 

hjælpe 

 

Når børnene viser 

omsorg og forståelse 

for andre ,og udviser  

kristen næstekærlighed 

 

 

 



Vores målsætning er at give mulighed for at udvikle sproget gennem dagligdags aktiviteter, at 

udfordre med sproglig kreativitet, at understøtte og udvikle interessen og nysgerrigheden for tegn, 

symboler, bogstaver og tal.  

Sproget er en vigtig forudsætning for løsning af konflikter. 

Sprog (Fokusområde) 
Mål 

(Hvad vil vi arbejde 

hen imod?) 

Læringsmiljøet 
(Hvilke indretninger, 

aktiviteter, muligheder 

skal være til stede?) 

De voksne 
(Hvordan skal de 

voksne handle?) 

Succeskriterier 
(Hvordan kan vi se, at 

målene er nået?) 

At barnet føler en 

glæde ved at fortælle 

og kommunikere 

 

At barnet kan/tør sætte 

ord på følelser, tanker, 

handlinger og 

oplevelser 

 

At barnet har et 

kropssprog, der viser 

følelser 

 

At barnet kan forstå og 

handle efter en 

kollektiv besked 

 

At barnet kan lytte  

 

At barnet får interesse 

for bøger og 

fortællinger 

 

At barnet har lyst til 

videreudvikling rent 

sprogligt 

 

At børnene taler pænt 

til og om hinanden 

At børnene får 

forståelse og interesse 

for bogstaver og tal 

 

At ”tosprogede” børn 

lærer og forstår danske 

udtryksformer 

 

Samling med tid til at 

høre det enkelte barn 

 

Fadervor, morgensang 

og bordsang 

Bibellæsning 

 

Mulighed for en stille 

dialog 

 

At børnene er 

forberedte på dagens 

aktiviteter hjemmefra 

      

Bøger, fortællinger, 

spil, lydbånd, rim og 

remser, daglige 

sprogrutiner 

 

Sange og sanglege og 

drama 

 

At papir, farver, sakse 

og lim er tilgængeligt 

og i god stand 

 

”Barnets bog”, hvor 

barnet kan fortælle sin 

egen historie 

 

Biblioteksbesøg 

 

Køkkenaktiviteter, 

hvor barnet er med fra 

starten af projektet 

 

 

Være gode sprog- og 

rollemodeller 

 

Være forberedte på 

dagens aktiviteter 

 

Udvikle gode og 

daglige sprogrutiner 

 

Inddrage dagen i dag, 

vind, vejr, årstid og 

påklædning i den 

daglige dialog 

 

Sørge for 

morgensamling, hvor 

det enkelte barn 

kommer til orde, og de 

andre lytter 

 

Variere 

morgensamlingen og 

dagligdagen, så der 

både læses og synges 

dagligt 

 

Sørge for saglige og 

udviklende bøger 

 

Skabe situationer, hvor 

barnet kan udvikle 

kropssprog, 

billedsprog, dans, 

drama og leg 

 

 

Når alle børn tør tale 

frit og utvungent 

 

Når alle børn har 

interesse for at lytte til 

hinanden 

 

Når barnet tør fortælle 

om følelser og 

udtrykker sig i ord og 

handling 

 

Når barnet ønsker 

højtlæsning 

 

Når barnet kan skelne 

sjov/ alvor og forstå 

ironi 

 

Når barnet kan forstå 

former og farver og 

betydningen af 

forholdsord 

 

Når barnet kan forstå 

og udføre en kollektiv 

besked 

 

Når barnet kan skrive 

sit eget navn og andre 

små ord 

 

Når barnet begynder at 

kede sig i børnehaven 

og glæder sig til 

skolen 

 

 

 



Vores mål er, at børnene oplever glæde ved, og accept af deres egen krop. Oplever glæden ved at 

bevæge sig og den frihed det medfører. At styrke den fysiske sundhed, at bevidstgøre om hygiejne 

og bevægelse. Vores mål er endvidere at styrke fin- og grovmotorikken, alle sanserne og udvikle 

rumfornemmelsen. 

Krop og bevægelse 
Mål 

(Hvad vil vi arbejde 

hen imod?) 

Læringsmiljøet 
(Hvilke indretninger, 

aktiviteter, muligheder 

skal være til stede?) 

De voksne 
(Hvordan skal de 

voksne handle?) 

Succeskriterier 
(Hvordan kan vi se, at 

målene er nået?) 

At give børnene en 

glæde ved at bevæge 

sig 

 

At gøre børnene 

kropsbevidste, så de 

kan skelne mellem 

varme/kulde, vådt og 

tørt 

 

At gøre børnene 

selvhjulpne 

 

At gøre børnene 

bevidste om sundt og 

usundt 

 

At give mulighed for 

at afprøve fysiske 

grænser 

 

At lære børnene god 

hygiejne 

 

Udfordringer på 

legepladsen til både 

fin- og grovmotorik 

 

Udhvilede, mætte og 

forberedte børn og 

voksne 

 

Mulighed for at kravle 

højt, balancere, hinke, 

løbe, sjippe, gynge, 

cykle, krybe, spille 

bold, danse og opleve 

sanserne 

 

Forskelle i niveau, 

bakker, grøfter, strand, 

skov, trapper, ribber 

 

Grave i sand og bygge 

 

Føle sand, vand, smat 

og blade imellem 

tæerne og fingrene 

 

Følge og mærke 

årstidernes skiften 

 

Træne finmotorik med 

tegning, papirklip, 

perler og spil 

 

Planlægge og tilberede 

sund mad 

 

Gode børnevenlige  

redskaber, knive og 

lign. 

 

Være gode 

voksenmodeller 

 

Fremstå som gode 

eksempler m. h. t. mad 

og hygiejne 

 

Tilrettelægge 

aktiviteter, der 

fremmer 

bevægelsesglæden 

 

Tilrettelægge 

sanglege, sanselege og 

emne om sund og 

usund mad 

 

Planlægge ture, der 

opfylder kravene om 

grovmotorisk 

udfoldelse, skov 

strand, gymnastiksal, 

miniolympiade 

 

Give børnene 

mulighed for at handle 

ind, dække bord, rydde 

op, vaske op, skære 

med knive, røre ved og 

smage på maden. 

Når børnene alle vil til 

gymnastik, på skovtur, 

til stranden og viser 

glæde ved at kunne 

udfolde sig motorisk 

og opleve nye områder 

af miljøet 

 

Når børnene spiser det 

mad, der laves og ved 

hvad der er sundt 

 

Kan kravle op og ned 

af borde, bænke, 

ribber, kan cykle, kan 

gribe en bold, når de er 

selvhjulpne ved af- og 

påklædning 

 

Når de synes at frugt 

til fødselsdage er det 

helt rigtige 

 

Kan smøre deres egen 

mad og også vælger 

det sunde 

 

Når børnene 

uopfordret leger sang- 

og bevægelseslege  

 

Når børnene kender 

rutiner ved hygiejne 

og uopfordret følger 

dem 



Vore mål er at give børnene mulighed for at opleve forskellige kulturelle udtryksformer. Vi vil 

forsøge at give børnene indblik i andre kulturer og verdensdele. Endvidere vil vi give børnene 

indblik i traditioner, religiøse højtider og kunstneriske tilbud. 

Kulturelle udtryksformer og værdier 
Mål 

(Hvad vil vi arbejde 

hen imod?) 

Læringsmiljøet 
(Hvilke indretninger, 

aktiviteter, muligheder 

skal være til stede?) 

De voksne 
(Hvordan skal de 

voksne handle?) 

Succeskriterier 
(Hvordan kan vi se, at 

målene er nået?) 

At give børnene 

indblik i forskellige 

sociale, religiøse og 

kulturelle forskelle 

 

At alle børnene 

oplever kultur og 

kulturforskellene 

 

At børnene selv prøver 

at deltage i kulturelle 

aktiviteter som aktive 

medvirkende 

 

At give børnene 

indblik i verdenen 

udenfor børnehaven 

 

At børnene får indblik 

i de kristne højtider og 

traditioner 

 

At give børnene 

forståelse for højtider 

og traditioner og give 

dem indblik i den 

kristne baggrund for 

disse 

Gode materialer i form 

af pensler, papir, 

farver, maling og 

sakse 

  

At materialerne er 

tilgængelige 

 

Mulighed for gode 

arbejdsstillinger 

 

Gode og 

vedkommende bøger 

 

Jævnlige 

gudstjenester, 

biblioteksbesøg, 

koncerter, udstillinger, 

teaterforestillinger og 

bondegårdsbesøg 

 

Mulighed for selv at 

lave udstillinger, spille 

teater, optræde og 

synge 

 

Mulighed for at styrke 

og udvikle sin egen 

kreativitet 

 

Bibellæsning 

 

 

Være velforberedte 

 

Opsøgende med 

hensyn til kulturelle 

tilbud 

 

Være rosende og 

anerkendende 

 

Sørge for gode sunde 

materialer 

 

Fortælle om verden 

udenfor. 

(Adoptivbørn, søstre 

fra Indien, 

fasteaktioner, gamle 

dage, by- og land, og 

kulturelle 

forskelligheder) 

 

Være bevidste om 

højtiderne og 

baggrundene for at 

fejre dem 

 

 

Når børnene udvikler 

sig kreativt 

 

Når de roser hinanden 

for et kreativt arbejde 

 

Når de optræder uden 

generthed, synger for 

gruppen, nyder at lytte 

og bevæge sig til 

musik 

 

Når de spiller og 

optræder for hinanden 

og for forældrene 

 

Når børnene snakker 

om  en 

børnehaveoplevelse 

 

Når børnene arbejder 

fælles om et projekt 

uden at fremhæve 

egen indsats 

 

Når børnene udviser 

forståelse for andre 

menneskers kulturer 

og baggrunde 

 

Når børnene glæder 

sig til at have 

Bibellæsning og 

forstår symbolikken 

bag højtiderne 

  

 

 

 



 

 
Vores mål er at give børnene en glæde ved at færdes i og passe på naturen. At give dem indblik i 

årstidernes muligheder og begrænsninger. At børnene udviser forståelse og respekt for naturen, 

samt udvikler et rimeligt kendskab til naturens materialer. 

Natur og naturfænomener 
Mål 

(Hvad vil vi arbejde 

hen imod?) 

Læringsmiljøet 
(Hvilke indretninger, 

aktiviteter, muligheder 

skal være til stede?) 

De voksne 
(Hvordan skal de 

voksne handle?) 

Succeskriterier 
(Hvordan kan vi se, at 

målene er nået?) 

At børnene på egen 

krop mærker 

årstidernes skiften 

 

At børnene får 

kendskab til strand, 

mark, skov, by, land, 

dyr, planter og 

materialer 

 

At børnene får 

kendskab til  

ild, vand, jord og luft 

 

At børnene får et sundt 

forhold til naturen 

 

At børnene lærer at 

passe på ressourcerne 

 

At børnene hver dag til 

morgensamling 

snakker om vejr, vind, 

sol, temperaturer og 

påklædning 

At vi er udenfor hver 

dag og mærker vejret 

 

At de behandler dyr og 

insekter godt og med 

respekt 

 

At de laver forsøg med 

vand og vind og laver 

mad på et bål 

 

At vi opsøger steder 

der gir sanseoplevelser 

Skov, strand, mark, 

land og by 

 

At vi laver små 

spiringsforsøg og 

snakker om planternes 

behov  

 

At vi opfostrer 

sommerfuglelarver og 

følger deres udvikling 

 

At vi bruger naturens 

materialer til spisning, 

kreativitet og leg 

 

At stille materialer, 

forstørrelsesglas, 

fiskenet til rådighed 

Opsøge elementær 

viden om naturen og 

materialerne 

 

Iværksætte aktiviteter 

der tilgodeser alle 

årstiderne 

Spiringsforsøg, 

snemænd, vindforsøg, 

kastanieting, syltning, 

bagning, vandkamp og 

bålmad 

 

Lære børnene om den 

elementære udvikling i 

naturen.  

 

Fortælle om energien i 

naturen, spar på lyset, 

pas på vandet, 

indsamle batterier, 

forurening og lign. 

Når børnene fordyber 

sig i naturen 

 

Når børnene værner 

om naturen og samler 

affald op 

 

Når børnene udviser 

glæde og undren ved 

naturfænomener  

 

Når de varsomt 

indsamler småkryb til 

nærmere studie 

 

Når de holder øje med 

småspirer og knopper 

 

Når de lukker for 

vandhanen og slukker 

lys og husker andre på 

det 

 

Når de er passer på 

miljøet 

 

Når de gerne vil være 

udenfor i al slags vejr 

 

Når de forstår at 

benytte naturen på en 

hensigtsmæssig måde 

 

Når de snakker om de 

ting vi har oplevet 

eller lavet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


