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Fælles kommunale læreplansmål               
 

Der er udarbejdet kompetencemål indenfor de seks læreplanstemaer: Alsidig personlig 

udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og 

naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.  

 

Kompetencemålene beskriver, hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i 

dagtilbuddene, frem til de skal begynde i skolen.  

 

Sammen med mål for udmeldte indsatsområder skal de kommunale læreplansmål på det 

overordnede niveau styre det pædagogiske arbejde i Rudersdals dagtilbud og sætte rammen 

for pædagogisk dokumentation og evaluering. 

 

Kompetencemål for 0‐5 årige børn i Rudersdal kommune.   
 
 
 
 
Alsidig personlig udvikling 
 

 
 At barnet udvikler en nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende forhold til livet og 

verden 
 At barnet udvikler kendskab til sig selv og andre mennesker 
 At barnet kan udtrykke egne ønsker og behov og omsætte dem i konstruktive 

handlemuligheder 
 At barnet udviser tro på egne ideer og har mod til at forfølge dem 
 At barnet kan mærke egne og andres grænser samt sige til og fra i forhold til andre børn 

og voksne og udvikler respekt for andres følelser, oplevelser, intentioner og behov 
 

 
Sociale kompetencer 
 

 
 At barnet kan indgå som aktiv deltager i fællesskaber 
 At barnet kan samarbejde, være omsorgsfuld, hjælpe andre og indgå i konfliktløsninger 
 At barnet kan etablere og fastholde relationer og venskaber og værdsætter andre 
 At barnet deltager aktivt og bidrager med egne oplevelser, erfaringer og viden 

 
 
Sproglig udvikling 
 

 
 At barnet kan bruge og forstå sproget på et aldersvarende niveau 
 At barnet kan eksperimentere og lege med sproget 
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 At barnet udvikler kommunikative evner og lærer at udtrykke sig, stille spørgsmål, 
modtage svar og sætte ord på egne følelser og behov 

 At barnet er initiativtagende, deltagende og lyttende i samtaler og historiefortælling med 
andre børn og voksne 

 At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og skriftsprog i hverdagslivet 
 

 
 
Krop og bevægelse 
 

 
 At barnet udvikler glæde ved at bruge kroppen aktivt til bevægelse og fysiske aktiviteter  
 At barnet tilegner sig viden om kroppen og dens funktioner 
 At barnet udvikler kropslig styrke og udholdenhed 
 At barnet lærer sin egen krops muligheder og grænser at kende og kan få øje på andres 

kropslige muligheder og grænser 
 
 
 
Naturen og naturfænomener 
 

 
 At barnet får erfaringer med og glæde ved at færdes i naturen  
 At barnet lærer om, passer på og værner om naturen  
 At barnet får viden om de forskellige årstider, planter og dyr  
 At barnet tilegner sig viden om den fysiske omverden og de fysiske lovmæssigheder     

 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

 
 At barnet opnår kendskab til forskellige kulturelle, kunstneriske og æstetiske 

udtryksformer som eksempelvis: litteratur, musik, film og teater 
 At barnet tilegner sig og selv udtrykker forskellige kulturelle udtryksformer gennem 

deltagelse i sang, dans, musik, teater og andre kreative aktiviteter  
 At barnet udvikler respekt for andre mennesker og deres kulturelle udtryk 
 At barnet tilegner sig viden om dansk kultur og traditioner såvel som om andre kulturer 

og traditioner 
 
 

 
De fælles kommunale læreplansmål er godkendt af Børne- og Skoleudvalget i august 
2014, og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har godkendt 
at kommunen gennemfører forsøg hermed i perioden fra august 2014 til august 2017.  


