Sociale kompetencer og mål
Færdigheder efter 3. kl.

Færdigheder efter 6. kl.

Færdigheder efter 9. kl.

Ansvarlighed:

Ansvarlighed:

Ansvarlighed:

 Møde til tiden
 Overholde aftaler og følge
fælles regler.
 Holde orden på egne ting.
 Bidrage til at holde orden i
klassen
 Kan behandle skolens materialer
hensigtsmæssigt
 Ansvar for andre og andres ting

 Overholde aftaler og følge
fælles aftalte regler
 Holde orden på egne ting
 Være medansvarlig for at holde
orden i klassen
 Respektere andres ting

 Kan opstille og respektere
samværsregler
 Føler medansvar for at holde
orden i klassen og på skolen
 Påtager sig ansvar for egne og
andres ting.

Selvstændighed:

Selvstændighed:

Selvstændighed:

 Kan selv gå i gang med en
opgave
 Kan vælge mellem forskellige
opgaver
 Kan arbejde selvstændigt med
strukturerede opgaver
 Kan give udtryk for egne behov
og følelser.

 Kan selv gå i gang med arbejdet
 Kan planlægge eget arbejde
 Kan give udtryk for egne behov
og følelser
 Kan modstå pres fra
jævnaldrende

 Kan strukturere og planlægge
eget arbejde
 Kan deltage aktivt i diskussioner
og beslutninger
 Kan give udtryk for egne behov
og følelser
 Kan modstå pres fra
jævnaldrende og opstille
alternativer

Selvkontrol og empati:

Selvkontrol og empati:

Selvkontrol og empati:

 Er bevidst om egne handlinger
og deres konsekvenser
 Kan sætte ord på grundlæggende
følelser som ”glæde”, ”vrede”
m.m.
 Kan styre disse grundlæggende
følelser
 Forståelse for at egne handlinger
påvirker andre
 Kan aflæse og forstå andres
signaler
 Kan rette og fastholde opmærksomheden mod afgrænsede
opgaver
 Kan vente på tur
 Kan stoppe op og overveje en
handling
 Kan modtage en kollektiv
instruktion

 Kan stå ved egne handlinger
 Kan håndtere glæde, skuffelser
og nederlag
 Kan vise forståelse for hvordan
andre har det og vise hensyn
 Kan erkende sin egen rolle i
sociale situationer
 Kan udvikle og fastholde
venskaber
 Kan lytte og kommunikere
hensigtsmæssigt
 Kan arbejde målrettet

 Kan stå ved egne handlinger og
tage konsekvenserne af dem
 Kan håndtere stærke følelser
 Kan planlægge langsigtet
 Kan begå sig passende i
situationen
 Kan lytte og kommunikere
hensigtsmæssigt
 Kan vise respekt for andres
meninger og holdninger, både
positive og negative
 Kan indgå i og fastholde
venskaber

Samarbejdsfærdigheder:

Samarbejdsfærdigheder:

Samarbejdsfærdigheder:

 Kan indgå i en fælles aktivitet
 Kan deltage i konfliktløsning
 Kan hjælpe andre og selv
modtage hjælp
 Kan deltage i faste rutiner

 Kan indgå positivt i forskellige
gruppesammenhænge
 Kan tage initiativ til
konfliktløsning
 Kan hjælpe og modtage hjælp
 Kan deltage i faste rutiner

 Er aktiv og kan tage initiativ i
forskellige samarbejdssituationer
 Kan foretage selvstændig
konfliktløsning
 Kan hjælpe og modtage hjælp
 Kan tage initiativ til og deltage i
faste rutiner

