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Dette heftet handler om hvordan ansatte i barnehagen kan fremme og støtte barns utvikling av sosial
kompetanse.
Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadig flere sammenhenger. Begrepet definerer evnen til å mestre
samspill med andre ? å lykkes i det å være sammen med andre. God sosial kompetanse utvikles imidlertid ikke
av seg selv.
Dette vet vi om ... Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap
om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om
pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere
Skolen har tradisjonelt lagt mest vekt på faglige ferdigheter. Men i de senere år har en i økende grad jobbet
med å utvikle sosial kompetanse hos elevene, særlig. Hva er sosial kompetanse og hva kan barnehagen gjøre
for å fremme barns sosiale kompetanse? Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar
oss ikke gjøre det. Å fremme sosial kompetanse fra barna er små, er kjernen i arbeidet med mobbing,
problematferd og ekskludering. Sliter dere med mobbing, gruppedannelser og utestengning? I denne boka er
atferdsproblemer et spørsmål om mestring og kompetanse og hvordan en kan forebygge og redusere vansker
gjennom målrettede tiltak og et godt. lena@snakkepakken.no 41 01 07 04 org nr 981 380 355 Publisering,
kopiering og bruk av artikler, fotos, lyd, Power Point og illustrasjoner skal i forkant godkjennes av. Vårt
formål er å er å inspirere barn til å lære matematikk og oppmuntre til bruk av digitalt læringsmateriell i
barneskoler. Bli med idag! Lær deg klokka. Mange øvelser. Til og med du som tror dette er lett kan bli

overrasket når du prøver "Ekspert"-nivået. Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å
skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke. Definisjon av digital kompetanse: Digital kompetanse er
ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for.

