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Sociale kompetencer 
 

 

Sammenhæng:  
Løvsprings fysiske omgivelser er unikke. Placeringen på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg giver 
mulighed for oplevelser i svømmehal, springsal, idrætshal og spændende udendørs faciliteter. Synergi med 
højskolen giver de perfekte rammer og gør os til en del af højskolelivet med dets smittende kultur, ånd og 
energi. 
 
Løvspring er en privat integreret institution med omkring 110 børn.  
 
Børnene kommer fra hele Viborg Kommune og skal typisk på 9 forskellige skoler efter børnelivet i 
Løvspring. 
 
Vuggestuen er aldersinddelt i to-tre børnegrupper med pædagoger, pædagogmedhjælpere, en halvårs 
studerende fra Viborg VIA University College og vikarer.  
Børnehavebørnene er ligeledes aldersinddelt i tre-fire børnegrupper, hvor der er tilknyttet pædagoger, 
pædagogmedhjælpere, en ernæringsassistent og vikarer. I børnehaven er der en studerende fra Viborg 
VIA University College. 
 
I Løvspring arbejder vuggestue og børnehave målrettet med alle seks pædagogiske læreplaner.  
 

"Løvspring er fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse. 
Vi inspirerer og udvikler til leg og læring for livet." 

 
Mål:  

 Vi vil gennem vores anerkendende tilgang/ Marte Meo metoden, fremme barnets muligheder for at 
tilegne sig og udtrykke empati.  

 Børnene i Løvspring skal føle sig værdsatte, respekterede og opleve, at de bliver støttet, når de 
afprøver deres sociale evner i fællesskabet. 

 At børnene opnår tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne.  

 At vi respekterer og værdsætter det enkelte barn, så børnene oplever at høre til. 
 
Tegn:  

 At børnene afspejler de voksnes tilgang og får forståelse for hinandens kunnen (selvtillid) og væren 
(selvværd).  

 At børnene ser og hjælper hinanden i dagligdagen på tværs af alder og grupper. 

 At de voksne bruger Marte Meo ved at benævne børnenes initiativer.  

 At børnene udtrykker deres følelser og henvender sig til børn og voksne.  

 At de voksne i Løvspring har øje for det enkelte barns ressourcer, og bruger dem aktivt i hverdagen. 
 
Tiltag:  

 At de voksne bruger den anerkende tilgang / Marte Meo aktivt og benævner følelser og handlinger 
blandt børnene. 

 At de voksne skaber muligheden og rammen for børnenes udvikling i legerelationer. Blandt andet 
ved at arbejde pædagogisk med sammensætningen af spisegrupper/små grupper og pædagogiske 
forløb. 

 At de voksne viser og i talesætter, at forskellighederne ved os alle er helt naturlige, og er en del af 
det sociale samspil og fællesskab.   

 

Evaluering:  
Pædagogiske læreplaner kommer særligt i fokus to gange om året, idet vi i personalegruppen vælger 
fælles pædagogisk tema hvert halve år. Hvert forløb afsluttes med fernisering for forældre og søskende. 
 

 Løvsprings seks læreplanstemaer bliver revideret og evalueret hvert andet år.  


