
Daginstitutionen 3-Høje SMITTE model  

Sproglig udvikling 

 

Indsats og evalueringsplan 

SMTTE - model  

Sammenhæng 

 

På hvilken baggrund og ud fra hvilken 

forudsætninger iværksættes tiltaget?  

Hvad kendetegner børnegruppen lige nu? Er der 

specifikke udfordringer der skal arbejdes med? 

  

Vi er et aldersopdelt hus med 100 børn fordelt i 3 teams 

Fra januar - august er det læreplanstemaet SPROG vi 

har fokus på, derfor vil der i denne periode være ekstra 

opmærksomhed på sproget. 

Vi anvender dialogisk læsning 3 gange om ugen, primært 

for de børn som har dansk som andet sprog. 

Tale -høre konsulenten kommer i huset en gang om ugen, 

derud over har vi mulighed for at få sprogvejledning 4 

gange om året. 

Vi har materiale (bøger, spil mm.), der kan udlånes til 

familier som har modtaget sproggaven. Materialet kan 

dog også udlånes til andre familier, hvis vi vurderer der 

er behov for det.  

I 3- høje har vi en sprog og læsestrategi som beskriver, 

hvordan vi arbejder med børnenes sproglige udvikling.  

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?  

 

 

Løbebillerne: At børnene udvikler deres sprog, ordforråd 

og udtale. De skal kunne give udtryk for følelser og 

behov både i forhold til hverdagen og i udviklingen fra 

parallellege til rollelege og i skabelsen af relationer.  

 

Kratløberne: 

- At børnene kan sætte ord på deres ønsker og 

følelser. 
- At børnene får øget deres ordforråd  

Springhalerne: 

•  At, børnene kan udtrykke sig i forestålige 

sætninger. 

• At, børnene så godt som muligt kan/tør sætte 

ord på sine følelser. 

• At, børnene udvikler evnen til at sige fra og til. 

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?  

 

 

Løbebillerne: De får mulighed for at bidrage til legen og 

have en rolle, som giver dem følelsen af at høre til.  

 

Kratløberne: 

At børnene viser omsorg, respekt og empati for 

hinanden. 

  

Springhalerne: 

• Alle børn har mulighed for aktivt at deltage og 

bidrage i fællesskabet.  

 



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?  

 

 

Løbebillerne:  

Temaer med rim, remser og historiefortællinger – 

gentagelser I morgensamling optimerer vi på bevægelser 

med ord, så de bedre sætter sig fast Vi skal være 

forberedte, så alle kender deres rolle. Vi sætter ord på 

alt, hvad vi gør med børnene. ”Vi maler dagen med ord” – 

især de røde :) Vi bruger farver, forholdsord (bevægelse 

indsættes) og benævner alle omgivende hverdagsting. 

Personalet skal være bevidste om at bruge hv-spørgsmål, 

som fremmer børnenes svarmuligheder.  

Vi arbejder med F.F.M. under temaet omsorg, hvor 

børnene fremmes i at sætte ord på.  

 

Kratløberne: 

- Fri for mobberi børnemøder delt i 2 grupper  

- Sanglege med bevægelse 

- Alle kommer en tur på biblioteket, foregår i 

mindre grupper 

- Bevægelseslege hvor vi kobler 

bevægelseshandlinger til sproget 

- Rim og remser 

- Vi har fokus på kommunikationsstrategierne 

- Vi læser og fortæller historier 

 

Springhalerne: 

• Vi deler børnene gruppen ved samlinger. 

• Vi synger hver dag. Vi har kroppen med og 

sætter bevægelse på sange. Barnet er i sin krop 

– Voksne har en krop. 

• Vi ”folder” sange ud og taler omkring betydning 

af ord, sætninger i sange  

• En mindre gruppe har 2-3 gange om ugen 

dialogisk læsning 

• Vi leger med sproget. Finder på remser, altså 

rime ord/ sætninger 

• Vi læser historier til samling og snakker om det 

vi læser. 

• Vi benytter skov/natur til stimulering at sprog, 

sanser og motorik. 

• Vi har generelt fokus på krop og bevægelse og 

stimulering af vores sanser. En vigtig 

forudsætning for udvikling af de sproglige 

kompetencer 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 vise jer 

at børnene har læring?  

 

 

Løbebillerne: Børnenes sprog blomstrer, de formulerer 

behov, ønsker og følelser og kan bedre indgå i lege og 

relationer. Lege varer længere og rollelege udvikles.  

 

Kratløberne: 

- At børnene kan løse små konflikter via sproget 

- At børnene leger med sproget 

 

Springhalerne: 

• Vi oplever børnene have større mod til at bevæge 

sig, udtrykke sig og blive lyttet til, efter vi har 

delt gruppen  

• Vi oplever børnene øve sig i at sætte egne 

personlige grænser og øve sig i at indgå 

kompromisser  

• Vi oplever børn med masser af bevægelse glæde, 

børn der spontant synger vores sange og 

bevæger sig til.  

• Vi vil se, begejstrede, aktive og indlevende 

voksne der inspirerer børnene. 

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?  

 

 

Løbebillerne: Efter læreplanstemaets udløb og løbende 

for at vide om indsatsen skal styrkes. 

 

Kratløberne: Vi evaluerer løbende på teammøder og ved 

afslutning af læreplanstema 

 

Springhalerne: 
• Vi evaluerer løbende på teammøder og ved 

afslutning af læreplanstema. 

 


