BEDRE BØRNEMILJØ
3-6 år

Venskabsskema

Hvad skal vi bruge værktøjet til?
Målrettet arbejde med børnefællesskabet og venskaber,
kan styrke relationerne i børnefællesskabet og øge
børnenes trivsel, læring og udvikling. Venskabsskemaet
kan give et billede af, hvordan I og børnene selv oplever
børnenes relationer med hinanden.

VENSKABSSKEMA

Venskabsskema
Sådan gør I
• Børnenes navne skrives i skemaet på næste side.
• Tag en fortrolig snak med hvert enkelt barn om deres
venskaber.

• På baggrund af den fortrolige snak udfyldes venskabs
skemaets næste tre kolonner med navne.
• I den mørke kolonne angiver I jeres vurdering af bar
nets venskabsforhold med et tal fra 1-5.
I sidste kolonne noteres eventuelle bemærkninger.

Brug skemaet og støt børnefællesskabet
Med udgangspunkt i skemaet tager I en snak om, hvorvidt
jeres vurderinger adskiller sig fra børnenes egne perspek
tiver. Husk, at barnets perspektiv kan være et øjebliks
billede.

Vurdér om nogle børn har brug for støtte til etablering af
venskabsforbindelser og vær særlig opmærksom på de
børn, der ikke bliver nævnt af andre børn.

Vurdér hvordan I vil arbejde videre med det enkelte barns
venskabsrelationer og børnefællesskabet generelt.

!

DCUM ANBEFALER
… at I bruger venskabsskemaet en gang hvert halve år, så I har mulighed for at se udviklingen og justere jeres arbejde.

Venskabsskema
Dato:

Stue / Gruppe:

Barnets navn

Bedste ven/venner
ifølge barnet

Udfyldt af:

Andre gode legekammerater
ifølge barnet

* Følgende skala kan anvendes til vurdering af venskabsforhold
1. Barnet har flere venner/kammerater, og andre børn vil gerne lege med ham/hende
2. Barnet har en eller få venner/kammerater
3. Barnet har sporadiske relationer med de andre børn
4. Barnet har ingen eller sporadiske relationer med de andre børn
5. Barnets kontakt med de andre børn er ofte konfliktfyldt og problematisk

Hvem kunne barnet godt
tænke sig at lege mere med?

Personalets vurdering
af barnets venskabsforhold*

Bemærkninger

