
INFORMATION TIL FORÆLDRE

De Utrolige År
i dagtilbud

DUÅ-dagtilbud er et delprogram af det evidensbaserede program De 
Utrolige År. Programserien er udviklet af professor Carolyn Webster-
Stratton og omfatter, foruden DUÅ-dagtilbud, programmer rettet mod 
forældre og børn.

Du kan læse mere i bogen ”De Utrolige år” en 
problemløsnings-guide for forældre til børn i alderen 
3 – 8 år eller på socialstyrelsens hjemmeside
www.socialstyrelsen.dk/duå

- fokus på det positive samvær

De voksne skal være 
konkrete i deres 

beskeder til børnene

De voksne er
positive rollemodeller 

for børnene



I vores børnehave arbejder vi 
med De Utrolige År i dagtilbud 
(DUÅ-dagtilbud). DUÅ-dagtilbud 
er rammen om det pædagogiske 
arbejde i dagligdagen og grundlaget 
for den måde, hvorpå vi møder og 
forstår børnenes behov.

DUÅ-dagtilbud er forankret i en 
positiv, anerkendende og relationel 
tilgang. Det centrale fokus er:
- trivsel, læring og udvikling
- relationsopbygning
- problemløsning

DUÅ-dagtilbud er en forebyggende 
indsats, som personalet i 
børnehaven har været på 
uddannelse i. Indsatsen har blandt 
andet fokus på:
-  anerkendelse, ros og 

opmuntring

- motivation og ønsket adfærd

- problemløsning

-  beskrivende kommentarer 
omkring følelser, sociale 
kompetencer, leg og læring

DUÅ-dagtilbud styrker 
personalet i:
-  at opbygge og styrke positive 

relationer mellem børnene 
indbyrdes

-  at opbygge og styrke positive 
relationer mellem børnene 
og de voksne

-  at forebygge og håndtere 
uønsket adfærd i børnegruppen

-  at opbygge fællesskaber for 
alle børn

-  at styrke samarbejdet mellem 
daginstitution og hjem

DUÅ-dagtilbud giver børnene 
forskellige redskaber til at opbygge 
positive relationer og styrke deres 
sociale kompetencer. Vi bruger 
blandt andet rollespil til at vise 
børnene hensigtsmæssig adfærd og 
styrke deres empati. I børnehaven 
vil I opleve, at: 
- vi bruger indestemme

- vi bruger gåben

-  vi holder arme og ben 
for os selv

- vi bruger naboros

- vi øver os i at deles om tingene

- vi øver os i at vente på tur

-  vi lytter til, og ser på den, 
der taler

-  vi bruger nonverbale tegn; 
eksempelvis high five, 
thumbs up, stophånd

En målrettet og struktureret pædagogik er til gavn
for alle børn. Vi giver klare beskeder, så barnet ved,
hvad vi forventer. Vi anerkender og roser den adfærd,
vi gerne vil se mere af.

Vi er optaget af at have et godt samarbejde med jer forældre, og ønsker at 
involvere jer i det, der sker i børnehaven.

Børnene har glæde af at fortælle om det, de lærer og oplever i børnehaven. 
Derfor vil vi løbende informere om de emner, vi arbejder med, så I har 
mulighed for at tale med jeres barn om det, der sker i børnehaven.

I er altid velkomne til at henvende jer til personalet, hvis I har spørgsmål 
eller ønsker at vide mere.

Ros
kan man aldrig

få nok af

Alle har behov
for at blive set,

hørt og anerkendt
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