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Social inklusion 
 

 
SAMMENHÆNG: 

 

 
I daginstitution Sejs – Laven tager vi afsæt i Silkeborg 

Kommunens Mindset for inklusion for 0-18 årige børn.  
Målet er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune bliver 

inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet, så det 
enkelte barn oplever at være en del af et fællesskabe i 

børnehaven.  
Vi inddrager kommunens tiltag om at implementere en 

samarbejdsmodel for tidlig opsporing og indsats af børns 
trivsel, udvikling og læring. 

Forældrene inddrages som vigtige samarbejdspartnere i det 

daglige inklusions arbejde og for tidlig opsporing. 
 

Det betyder at, vi i forhold til trivsel, udvikling og læring har 
fokus på barnets mulighed for at føle sig som en aktiv 

deltager i børnefællesskabet. 
 

Derfor er vi optaget af muligheden for at skabe åbne og 
rummelige børnefællesskaber med plads til forskellighed. 

 

 

MÅL: 

 

I arbejdet med inklusion og tidlig opsporing vil vi 

implementere Silkeborg kommunes samarbejdsmodel for 

børns trivsel, udvikling og læring. 
 

Vi vil arbejde med inkluderende børnefællesskaber, hvor 
der er plads til alle børns forskellige interesser, 

kompetencer, styrker og udfordringer.  
Derfor vil vi bestræbe os på at: 

• Alle børn er betydningsfulde deltagere i 
fællesskaberne 

• Alle børns ressourcer er i spil 
• Skabe fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed 

• Børnene anerkender og respektere hinanden i leg og 
sociale samspil  

• Alle børn indgår i forskellige fællesskaber 
 

Forældre har I stor indflydelse på børnegruppens trivsel, 

også selv om I ikke altid er til stede fysisk. I er med til at 
præge stemningen og kulturen i børnehaven, når I snakker 

om det derhjemme. Derfor er det vigtigt at: 
• Forældre tager medansvar og engagerer sig i hele 

børnegruppen og gør en indsats som rækker ud over 
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eget barn 

• Opmuntre og støtter børnene i at knytter venskaber 
med mange forskellige børn 

 

TEGN: 

 

.  

• At de voksne agerer som gode rollemodeller med øje 
for at skabe det fundament, som børnene skal vokse 

af og gøres livsduelige på 
• At personalet aktivt bruger redskaberne fra 

samarbejdsmodellen 

• At børnene er tolerante og viser omsorg for hinanden 
• At børnene anerkender og respekterer hinanden i leg 

og sociale samspil 
• At børn indgår i nye legerelationer og leger på kryds 

og tværs i børnegruppen 
• Børnene trives og viser glæde ved at være i 

børnehaven 
at forældrene er engagerede i de ting, der sker i 

daginstitutionen 
• At forældrene støtter barnet i at lege med mange 

forskellige 
 

TILTAG: 

 

 

• Fri for mobberi med udgangspunkt i de 4 værdi ord 
(tolerance, respekt, omsorg og mod) og den SMTTE 

som er udarbejdet  
• Redskaber fra samarbejdsmodellen 

• Voksenbestemte grupper i leg og aktiviteter  
• At forældre tager et medansvar og er åbne for hele 

børnegruppen og for eksempel også laver legeaftaler 
med børn som dit barn normalt ikke leger med 

 

EVALUERING: 
 

 
• Juni 2018 

 

 

 
 


