
Daginstitutionen 3-Høje SMITTE model  

Barnets alsidige udvikling 

SMTTE - model – Skægkær Børnehus 

Sammenhæng 

 

På hvilken baggrund og ud fra hvilken 

forudsætninger iværksættes tiltaget?  

Hvad kendetegner børnegruppen lige nu? Er der 

specifikke udfordringer der skal arbejdes med? 

  

Fra januar 2018 til juli, er det læreplanstemaet 

Barnets alsidige udvikling vi har fokus på. 

Skægkær Børnehus, er et aldersopdelt hus med ca. 

56 børn, fordelt i 2 teams. 

Børnehuset rummer mulighed for forskellige 

læringsmiljøer indenfor sprog, bevægelse og natur. 

Der er fokus på at arbejde i mindre grupper, 

børnefællesskaber og alsidigt tilbud af aktiviteter.  

 

Læringsmål 

 

Hvad vil I gerne opnå ved tiltaget?  

Hvad skal børnene have ud af det?  

Hvordan ser I målet i forhold til de øvrige mål for 

børnegruppen/børnehuset – har det en 

sammenhæng dermed?  

 

 

• At børnene tilbydes forskellige aktiviteter, 

for aktivt at kunne deltage og få 

betydningsfulde sociale og kulturelle 

erfaringer.  

 

• At give plads til, at børnene udfolder sig som 

selvstændige stærke og alsidige personer, 

der selv kan tage initiativ.  

 

• At børnene får muligheden for at forfølge 

egne ideer, skabe egne projekter og 

oplevelse af at de børn og voksne, de er 

sammen med i hverdagen, anerkender dem 

for deres indsats – og derved får de styrket 

deres selvværd. 

 

• At skabe mulighed for, at børnene oplever sig 

som værdifulde deltagere i og med skabere 

af et socialt og kulturelt fællesskab.  
 

Teamets læringsmål 

 

 

 

• Vi vil give børnene en bedre forståelse af dem 

selv som individer, samt fremme deres selvværd 

og selvtillids følelse. 

 

Inklusion 

 

Hvordan bidrager tiltaget til at fremme børns 

deltagelsesmuligheder? Er der specielle forhold I 

skal være særlige opmærksomme på? Hvilken 

effekt vil dette muligvis have for børnenes 

indbyrdes relationer?  

 

 

• Når børn lære at sige til og fra, bliver det 

nemmere for dem at agerer hensigtsmæssigt i 

børnefællesskaberne. 



Tiltag 

 

Hvilke konkrete handlinger iværksætter I? 

Hvad indeholder aktiviteten? Hvor tit skal den 

gennemføres og på hvilke tidspunkter? Overvej 

ressourcen der anvendes – hvor mange voksne 

kræver det?  

 

 

 
• Vi vil arbejde med ”fri for mobberi” 

 
• Vi arbejder med projekt hvor børnene for en 

forståelse af sig selv, og deres familie. 

Børnene for lov at fortælle om deres familie 

til samling. 
 

Tegn 

 

Hvordan kan I se, høre og fornemme at vi er på 

vej mod målet? Hvad vil I gerne kikke efter hos 

børnene? Hvilken konkrete handlinger vil viser jer 

at børnene har læring?  

 

 

• Vi ser børn som tør at stå frem og fortælle i 

børnegruppen. 

• Vi ser børn som står ved sig selv som individ. 
 

Evaluering 

 

Hvordan vil I evaluere? Har I nået målene? Kan I 

se tegnene? (Husk at evaluere på de tegn i har 

valgt) Fik børnene det forventede udbytte? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad bliver det næste I 

gør? Husk at dokumentere jeres arbejde?  

 

Vi vil evaluere og justere på mål og tiltag løbende, til 

teammøde.  

Den endelige evaluering skriver vi i Maj. 

 


