
 
 

  Revideret januar 2018 
 

Barnets alsidige personlighedsudvikling 
 
 
Mål: 

• At børnene deltager aktivt og ansvarsbevidst i hverdagen samt får sociale og 
kulturelle erfaringer. 

• At børnene udvikler et positivt selvbillede og kan give udtryk for egne grænser 
og følelser. 

• At børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i fællesskabet, udvikler 
deres selvstændighed og får lyst til at tager initiativer. 

 
 
Hvordan gør vi? 
 
I Kometen opmuntrer og støtter vi børnene til at deltage aktivt i såvel Kometens 
aktiviteter som i egne lege. 
Børnene har i Kometen mulighed for at fordybe sig og afprøve sig selv i forhold til 
andre og til deres normer og værdier. Dette sker bl.a. gennem rollelege, hvor børnene 
eksperimenterer med familiemønstre og dagligdagsliv. Rollelege kan f.eks. foregå i 
lego-rummet, i de udendørs og indendørs legehuse og på klods-tæppet. 
 
Børnenes selvværd styrkes bl.a. ved, at de voksne ser og lytter til børnene samt 
anerkender deres ideer og følelser. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at 
afprøve egne projekter og ideer. At være innovative, udfordre hinanden og udvikle 
egne lege. 
Ved konfliktløsning hjælper de voksne børnene til at udtrykke egne grænser og 
følelser samt lære at anerkende andres grænser og følelser. Børnene lærer at lytte til 
hinanden og bearbejde deres erfaringer. 
 
I hverdagen kan børnene, som hovedregel, selv bestemme, hvilke aktiviteter eller lege 
de gerne vil deltage i/sætte i gang. Når børnene deltager i en aktivitet, er de samtidig 
forpligtede af fællesskabet til at deltage positivt, tage ansvar og hjælpe hinanden. 
 
 
Øvrige aktiviteter 
 

• Værksteder: I værkstederne bliver der eksperimenteret med egne ideer, og de 
kreative evner udvikles. Samtidig er der i den uformelle snak, som ofte opstår, 
mulighed for at vende tanker, oplevelser og hverdagens små problemer i et 
trygt fællesskab med andre børn og voksne. 

• Juletur i 3. kl.: Op til Jul tager 3.-klassebørnene på indkøbstur. Børnene 
oplever i fællesskab julestemningen i byen og har ansvar for at købe gaver og 
selvstændigt administrere deres egne penge. 

• Lektiecafé: I lektiecaféen har børnene, sammen med deres venner, plads og ro 
til at lave lektier. Børnene har selv ansvar for at lave deres ting, dog kan de 
bede de voksne om hjælp efter behov. 
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• Ture og aktiviteter for hele klassen: På det månedlige nyhedsbrev kan man 
se planlagte aktiviteter og ture for de enkelte klassetrin. Vi lægger vægt på, at 
alle deltager, så det enkelte barn kan opleve sig selv som en vigtig del af 
fællesskabet og de fælles oplevelser. 

• Overnatninger: I løbet af året har børnene mulighed for at deltage i flere 
forskellige overnatninger. At være væk hjemmefra udfordrer børnenes 
grænser. I trygge rammer oplever børnene, at de lykkes. Via denne 
succesoplevelse styrkes selvværdet.  
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