SMTTE modellen
I Norddjurs bruger alle dagtilbud den samme model, når der skal laves
handlingsplaner.
Denne model hedder SMTTE-modellen.
De 5 bogstaver i SMTTE står for:
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
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Titel og årsag
Fastelavn
På Anholt er der en lang tradition for at fejre fastelavn på en ganske
særlig måde. Det er vinterens store fest, hvor unge og gamle, store og
små får mulighed for at mødes til fest med masser af kage og kaffe, sang
og leg i forsamlingshuset.
Festen er et sammenskudsgilde, det vil sige, at man bidrager efter evne til
festens afholdelse, enten i form af bagværk eller penge.
I dag er fastelavn mest en fest for børnene, men sådan har det ikke altid
været. Tidligere var det både på Anholt og i hele det kristne samfund en
voksenfest, hvor man festede spiste og drak inden 40 dages faste frem til
påske.

Sammenhæng
For at skabe overblik over årets opgaver /temaer og vigtige begivenheder
har vi Anholt Børnehave udarbejdet et Årshjul. Her kan man måned for
måned i hovedtræk se traditioner og tilbagevendende aktiviteter. Det er
tænkt som en hjælp til at holde styr på årets mange opgaver og som en
hjælp til planlægningen af diverse aktiviteter.
Hvert punkt i årshjulet beskrives nærmere i en SMTTE.
I det følgende beskrives punktet Fastelavn, som på Anholt fejres med en
kæmpe fælles fest med rødder langt tilbage i tiden. En meget
traditionsfyldt begivenhed, som dog tilrettes efter øens dalende
befolkningstal.
I de pædagogiske læreplaner er traditioner netop noget vi har valgt, at
have fokus på.

Mål
Vores mål er, at børnene opnår kendskab til kultur, kultur-historie og
traditioner såvel i det lokale som i det omgivende samfund.
At børnene bliver nysgerrige tolerante mennesker med forståelse for
verdens mangfoldighed.

Tegn
For at se om vi er på vej mod opfyldelse af måle vil vi se efter følgende
tegn:
Børnene synger fastelavnssangene
Børnene tager selv initiativ til at klippe masker mm
Børnene klæder sig ud
Børnene taler om at slå katten/manden af tønden.

Tiltag
For at nå målene vil vi gøre følgende:
Vi vil synge gamle sanglege og fastelavnssange.
Vi vil klippe/klistre pynt som masker, katte, tønder m.m.
Vi vil læse om hvordan man i gamle dage havde en rigtig kat i tønden,
hvad fasten gik ud på, fortælle om hvidetirsdag og askeonsdag samt

hvorfor man klæder sig ud og hvad man oprindeligt brugte fastelavnsris til.
Vi vil bage fastelavnsboller og pynte dem flot.
vi vil fortælle om lignende traditioner fra andre lande... karneval, Eid,
plnjata.

Evaluering
Vi evaluerer på pmøde efter fastelavn, hvor vi vil tale om, hvad vi ser i
forhold til tegnene.
Nåede vi målet? Blev vi klogere? Er der andet vi nu vil
undersøge/beskæftige os med?
Oprettet af Mia Nordby Rasmussen 25-01-2018 (13:03)
Senest rettet af Mia Nordby Rasmussen 01-02-2018 (16:26)

