
Alle børn kan have stor gavn af et lille miljø, som vi 

kan tilbyde med ro til at lære. Vi støtter børnene i 

deres udvikling og deres læring ved at overbevise 

dem om, at de godt kan selv. 

Deres selvværd/selvtillid, styrkes, blomstrer og 

trives, når de forstår deres omgivelser eller selv 

bliver forstået. De får lyst til at bruge sproget, sig 

selv og får et ønske om at få en god relation med 

andre børn.  

Fundamentet i vores metode er, at vi møder 

børnene der, hvor de er både sprogligt og socialt. 

Vi håber selvfølgelig på et godt samarbejde med 

jer samt at I vil bakke op om gruppen og først 

hente jeres barn mandag efter 15.30. 
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Bøgens fokusområder er blandt andet børns trivsel, 

sprog samt samværet med andre. Vi vælger fra år 

til år, hvilke børn vi har med i trivselsgruppen, det 

sker i samråd med leder, kollegaer og forældre. 

Mange børn er, af forskellige årsager udfordret 

socialt, sprogligt eller bare af hverdagens 

forskellige udfordringer/krav. Derfor vil vi have 

fokus på at guide dem i den rigtige retning. Målet 

er at øve med børnene både sprogligt og socialt, 

så de på bedst mulig måde kan indgå i 

fællesskabet med andre børn, og gennem nærvær 

og leg, vil barnet føle sig tryg og få større 

selvværd/selvtillid og finde ud af, at barnet er god 

nok, som det er. Vi har derfor lavet 

trivselsgruppen, som er en lille gruppe som har 

ekstra fokus på målene. Vi har massage, laver 

rollespil, tegner og fortæller, samt læser historier, 

om konkrete emner, og snakker om hvad der ellers 

fylder ved børnene. Det er vigtigt at de voksne 

justerer sig efter børnenes behov. 

Hverdagen: 

Vi mødes hver mandag i gruppen efter café. Vi 

afsætter ca.1 time pr. gang, hvor vi laver de 

forskellige planlagte aktiviteter med børnene. 

Til gruppen er der tilknyttet 2 pædagoger, som har 

det overordnede ansvar for planlægningen og 

udførelse af aktiviteterne. 

 

      

 

Det er vigtigt, at de voksne har indgående 

kendskab til og forståelse for begreber som 

tydelighed, forudsigelighed, struktur og enkelthed. 

Det er vigtigt med kendte voksne, så børnene ved, 

hvad vi står for, og at vi siger og mener det 

samme. 
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