
Case 1

Lia’s mor kommer og siger, at hun lige har 
fundet Lia i puderummet med bukserne 
nede, der var også tre andre børn, der hel-
ler ikke havde bukser på. Lia’s mor er me-
get ophidset og er bange for, om børnene 
har forgrebet sig på hinanden. 

Hvad gør du?

Case 3

Yasmin på 5 år rører ofte sig selv i skrid-
tet i børnehaven eller gnider underlivet 
imod kanter. Indimellem oplever I, at hun 
trækker sig helt ind i sig selv af nydelse og 
bliver rød i hovedet. Det sker gerne, når 
børnene hører historier, spiser mad eller 
har samling. De andre børn er begyndt at 
bemærke det og driller hende.

Hvad gør I?

Case 5

I har fået udleveret en bog med titlen 
”Børn er bare nysgerrige”, som sætter 
fokus på børns sunde seksuelle udvikling. 
Under gennemgangen af materialet finder 
I ud af, at I, i personalegruppen har meget 
forskellige holdninger til, hvad der er natur-
ligt for de 3-6-årige, og at I har forskellige 
handlekompetencer i forhold til at under-
støtte børns sunde seksuelle udvikling.

Hvordan vil I gribe det professionelt an? 
Hvordan kan I bruge hinanden og jeres 
leder i forhold til dette?

Case 2

I får til opgave at lave et fælles inspirati-
onskatalog til aktiviteter, der giver børn 
mulighed for at undersøge sin krop.

Hvilke aktiviteter skal fremgå af jeres 
katalog? Begrund gerne hvorfor.

Case 4

Du bliver kontaktet af et forældrepar, da de 
ikke synes, det er okay at børnene i børne-
haven, om sommeren, får lov til at bade 
uden tøj på på legepladsen. De vil gerne 
have børnehaven til at lave nogle retnings-
linjer for, hvad børnene må og ikke må.

Hvad vælger du at gøre?

Case 6

Peter og Pia på 3 og 4 år leger meget sam-
men. På det sidste er de begyndt at udfor-
ske hinanden, ved at lege ”doktor”. I ved, 
at Peter og Pia også leger sammen privat.

Hvordan forholder I jer til det?
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