
SOLSIKKENS BØRNEHAVE  

TRIVSELSPOLITIK 

 
OVERORDNEDE MÅL: 

I Solsikkens børnehave skal alle børn føle sig værdifulde i forhold til de voksne og 

vennerne. Barnet skal føle sig betydningsfuldt, og vide at det er vigtigt at netop de er 

der og er en del af vores kultur. 

Børns sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I 

samspillet mellem relationerne og social kompetence indgår 3 komponenter: empati, 

tilknytning og sociale færdigheder. 

Fordi vi har børn i forskellige aldersgrupper, arbejder vi med venskaber, trivsel og 

mobning på forskellige planer således, vi tager udgangspunkt i barnets udvikling og 

alder. 

 

 MÅL: 

- Børnene anerkendes og respekteres. 

- Børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne. 

- Børnene inddrages og opmuntres til at blive aktive deltagere i demokratiske 

processer. 

 

 

DET GØR VI VED AT: 

- Vi arbejder med barnets selvværdsfølelse, så det tør tro på sig selv, kan sige 

til og fra. 

- Vi respekterer de venskaber som barnet opbygger og vælger, samtidig hjælper 

vi barnet til nye og andre venskaber. 

- Vi snakker venskaber, viser barnet hvordan og inviterer til leg. 

- Vi snakker om hvordan vi behandler hinanden, taler med hinanden, ser hinanden 

og hjælper hinanden. 

- Vi arbejder målrettet med venskaber, laver aktiviteter omkring det at være 

venner, og hvordan vi behandler hinanden. 

- Vi roser børnene når de er gode venner, ser hinanden og hjælper hinanden. 

- Vi hjælper børnene i konflikt. 

- De voksne er autentiske rollemodeller, der viser følelser.  

- Børnene får muligheder for at dyrke venskaberne i dagligdagen. 

- Opfordrer forældrene til at lave legeaftaler i fritiden. 

 

Forældrenes har ansvar: 

- For at tale med børnene om at turde sige fra. 

-  For at tale pænt om andre børn og voksne. 

-  For ikke at vise, hvis der er nogle børn som de ikke kan lide. 

 



SOLSIKKENS BØRNEHAVE  

TRIVSELSPOLITIK 

 

Når et barn ikke trives, udelukkes fra fællesskabet eller mobbes: 
 

Når vi i Solsikkens børnehave oplever at et barn/børn ikke trives, udelukkes fra 

fællesskabet eller mobbes, tager vi det alvorligt. 

Det er vigtigt at alle børn og voksne har det godt med at komme i børnehaven. Vi 

forventer at alle børn respekteres og anerkendes for det de er. 

 

- Taler de voksne med børnene og skaber tid og rum til at løse problemerne. 

- Forældrene informeres og inddrages. 

- Der arbejdes målrettet med børns venskaber/fællesskaber i forhold i den 

pågældende gruppe. Er bevidste på forskellen mellem drillerier og mobning. 

 

Evalueret og redigeret i feb. 2014. 

 

 

 
 

 


