
SMTTE-model 
Gruppe: Førskolebørnene 

Beskriv aktiviteten/temaugen i nedenstående Smtte-model: overnatning 

Sammenhæng: Hvad er vilkårene? Forældrene ytrede et ønske om, at lave en overnatning/afslutning for de børn, der skulle stoppe. 

Mål: Hvad vil vi gerne opnå? At give børnene mulighed for, at sige farvel til hinanden på en lidt anderledes måde. Lave hygge 

aktivitet med børnene, så de for oplevelsen, af dette fællesskab, inden de skal deles op i klasser. 

Tiltag: Hvilke handlinger/aktiviteter skal igangsættes for at nå målet? Laves mad – redde sovepladser op – forældrene skal 

planlægge og udføre aktiviteten.  

Tegn: Hvordan kan du se, at du er på vej imod målet? Børnene bliver inviteret til denne dag – børnene møder op, klar til at overnatte 

i Humlebo uden deres forældre – der bliver klart gjort, hvem der køber hvad og står for de forskellige praktiske opgaver.  

Evaluering: Nåede vi målet? Hvorfor/Hvorfor ikke?  

Dokumentation: Hvordan kan aktiviteten efterfølgende ses af børn, forældre, kolleger? at der kommer en dato for denne dag – at 

børnene er mødt op til overnatning – billeder fra dagen der gik – aktiviteten er blevet udført – aktiviteten bliver vendt på et 

bestyrelses møde. 
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Barnets alsidige personlige udvikling: 

Børnene for oplevelsen af en succes 

ved at turde sove i deres børnehave 

uden deres forældre – børnene 

oplever en tryghed ved, de forældre 

der overnatter – oplevelsen af et 

fællesskab – overskridelser af egne 

grænser – børnene deltager i 

aktiviteten. Oplevelsen af at være 

stor. 

Sociale kompetencer: børnene 

indgår i et fællesskab med hinanden 

– børnene skaber venskaber til skolen 

– børnene oplever, at være stolte 

sammen, over at de er så store, de 

skal i skole nu. 

Sprog: børnene kommunikerer med 

hinanden og de forældre, der er 

med til overnatningen. Børnene ser 

film sammen. 

Krop og bevægelse: oplevelsen af 

ikke at sove i sin egen seng – leg i 

børnehaven på en ny og anderledes 

måde – deltagelse i de aktiviteter, 

der bliver lavet – sidde stille og spise 

samt se film – grov motorikken og 

finmotorikken. 

Natur og naturfænomener: Kulturelle udtryksformer og værdier: 

børnene er med til at skabe en fast 

tradition i Humlebo – de får 

oplevelsen af, at de skaber en værdi, 

der omhandler, at de nu stopper fra 

et sted, for at starte op et nyt sted.  
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Det fysiske børnemiljø: børnene oplever, at rummene kan bruges til mere end de gør til daglig – de for oplevelsen 

af, de skal sove sammen i et rum, der normalt er en anden aktivitet i med andre mennesker – de får oplevelsen af 

film og pyjamas hygge på en anderledes måde.  

Det psykiske børnemiljø: der er mindre larm – børnene får frie udfoldelses muligheder, de oplever, at de er de store 

nu og får en succes oplevelse ved, at sove ude uden far og mor. 

Det æstetiske børnemiljø: børnene får en oplevelse af brugen af deres sanser igennem belysning, mad, madrasser 

osv. Børnene får lov til at medbringe ”hjem” i forhold til bamser, pyjamasser m.m. 

Børneperspektivet: børnene snakker meget, om de skal sove i Humlebo og de andre ikke skal, fordi de er de store 

nu og skal starte i skole. De snakker med deres forældre om hvad de god kunne tænke sig, når de skal 

overnatte.  

 


