
Daginstitutionen 3-Høje SMITTE model  

Barnets alsidige personlighedsudvikling 

SMTTE - model – Funder 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 april til august 2017, er det læreplanstemaet 

Barnets alsidige personligheds udvikling vi har fokus 

på. 

Funder Børnehus, er et aldersopdelt hus med ca. 85 

børn, fordelt i 3 teams. 

Børnehuset rummer mulighed for forskellige 

læringsmiljøer indenfor bevægelse og natur, med 

plads til bevægelse og fordybelse. 

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 mange forskellige muligheder 

for, at deltage aktivt 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 de får muligheden for at forfølge små ideer, 

skabe egne projekter og opleve, at de børn og 

voksne, de er sammen med i hverdagen, anerkender 

dem for deres indsats – og derved få deres 

selvværd styrket. 

At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som 

værdifulde deltagere i og med skabere af et socialt 

og kulturelt fællesskab.  

Teamets læringsmål 

 

 

Springhalerne: Hvert barn skal have oplevelsen af at 

være en betydningsfuld del af et forpligtende 

fællesskab, samt gives plads til at udvikle relationer, 

idéer og læring på egne initiativer. 

Hvert barn skal opleve anerkendelse og omsorg, 

forståelse for sin personlighed og føle sig respekteret 

og accepteret. 

Hvert barn skal tro på, at det med glæde kan se frem til 

den kommende skoletid og de medfølgende udfordringer, 

og kunne give udtryk for følelser, behov og synspunkter 

 

Kratløberne: 

 

Løbebillerne: At børnene viser interesse i 

selvhjulpenhed og for en øget kropsbevidsthed samt 

selvværdsfølelse. 

 

 

Inklusion 

 

Hvordan bidrager tiltaget til at fremme børns 

Springhalerne: 

 

 



deltagelsesmuligheder? Er der specielle forhold I 

skal være særlige opmærksomme på? Hvilken 

effekt vil dette muligvis have for børnenes 

indbyrdes relationer?  

 

Kratløberne: En forudsætning for at deltage i sociale 

sammenhænge er et godt selvværd 

Løbebillerne: De voksne er opmærksomme på at 

børnene øver sig i mindre grupper hvor der ro og 

afsat tid. 

De voksne er opmærksomme på det enkelte barns 

forudsætninger og nærmeste udviklings zone.  

De voksne er opmærksomme på at bruge den 

pædagogiske bagdør i aktiviteterne.  
 

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?  

 

 

Springhalerne: Springhalerne: Vi vil være lyttende og 

spørgende i anerkendende samvær med barnet. 

Vi vil støtte, opmuntre og følge barnets ideer og 

initiativer. 

Vi vil udvise begejstring og opmuntring overfor børnene 

og være igangsættere omkring initiativer - ved 

nødvendighed sætte ord på det, barnet vil præstere. 

Vi vil arbejde med udtryk af det enkelte barns krop og 

personlighed på det kreative plan.(omrids, aftryk, måling, 

familienavn og bopæl i nærmiljøet….) 

Vi vil lave aktiviteter med kropssprog og mimik for at 

udvide børnenes forståelse for og viden om de 

forskellige signaler og udtryk. 

Vi vil træne og støtte barnets førskoleoplevelser ved 

små opgaver, som de viser interesse for og efterspørger. 

Vi vil lave et dramatikforløb (MGP) med optræden, 

udklædning og styling, der skal give børnene mulighed for 

at få succes og føle sig set. 

 

Kratløberne: 

• Vi har fastsat en skovtur hver uge 

• En gang om ugen har vi samarbejdslege, hvor 

indholdet er udvalgte lege som giver mulighed for 

at udforske sig selv i relation til andre. 

• Vi besøger Funder plejecenter én gang om 

måneden.  

• I dagligdagen har vi fokus på den anerkendende 

tilgang til de enkelte børn.   

• Inden spisningen til middag er der som 

udgangspunkt hverdag 2 børn som har været med 

til at dække bord. De øver sig før spisningen i at 

skabe ro og sige værsgo. 

 

Løbebillerne: De voksne guider børnene sprogligt og 

med tydelig mimik. 

De voksne gir plads og tid mens de opmuntrer 

børnene til selv at prøve. 

De voksne italesætter når børnene kan selv så det 

får en smittende effekt på de andre børn. 

Går i gaderoben i små grupper 



De voksne visualiserer dagen ved brug af tavlen  

De voksne sætter ord på kroppen og bevægelserne 

og vælger sange og aktiviteter til samling som 

lægger op til øget kropsbevidsthed.  

De voksne møder børnenes følelser ved at sætte 

ord på dem så børnene oplever forståelse og guides 

i det svære. 
 

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?  

 

Springhalerne: Børnene deltager aktivt og byder ind 

med ideer og meninger i samlinger og lege/aktiviteter, i 

flere forskellige gruppesammenhænge og relationer.. 

Barnet tør stå på sin ret, holde på sin mening og tage en 

dialog ved indbyrdes uenigheder. 

Børnene forhandler med venner i respekt for hinandens 

forskelligheder og klarer sig oftere uden hjælp fra 

voksne. 

Børnene udviser glæde og tryghed og er stolte af deres 

formåen og resultater. 

Børnene bliver selvhjulpne i den grad, det kræves for 

skolestart. 

 

Kratløberne: 

• På skovturene tager børnene selv initiativ – og 

udforsker sig selv om omgivelserne. 

• På turene til plejecenteret øver børnene at stå 

frem med sange og sanglege. Vi vil gerne se 

børnene have et samspil med de ældre. 

• Vi ser børn tro på sig selv – Jeg er god nok som 

jeg er. 

• Vi ser børn turde stå frem og børn der viser 

hinanden respekt. 

 

Løbebillerne: Børnene tager selv tøj på i gaderoben 

Børnene udviser tegn på selv at gå i gang med 

opgaverne 

Børnene smøre selv deres mad og hælder vand op 

m.m. 

Børnene viser de kender rutinerne ved toiletbesøg 

og selv klare opgaven udover at tørre sig.  

Øver sig i at tage bleen af selv og hjælpe med at 

holde blusen oppe.  

Børnene bruger kroppen i dagligdagen og sætter 

ord på kropsdelene. 

Børnene begynder at sætte ord på følelserne som 

kommer til udtryk gennem kroppen.  

Børnene viser glæden ved at kunne selv og vil vise 

de voksne de kan og vil selv.  

Børnene viser stolthed over at klare de daglige 

udfordringer. 



 

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?  

 

 

 


