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

Anholt Børnehave
Ørkenvej 1
8592 Anholt
T: 89592863
http://

Titel og årsag
Handleplan for tilsyn 2017
Børne og ungdomsudvalget har besluttet at dagtilbudslederne skal
udforme en kortfattet handleplan p baggrund af den tilsynsførendes
anbefalinger i tilsynsrapporten.

Sammenhæng
Rikke Steffensen har udarbejdet tilsynsrapport for Anholt Børnehave på
baggrund af møde og deltagelse i Børnehaven d. 25/10 2017
Anbefalinger
Det anbefales, at der fortsat arbejdes på, at blive bedre til at bruge
SMTTE modellen. Her særligt med fokus på mål, tegn og evaluering og at
få gjort modellen dynamisk.
Der er megen dokumentation i det fysiske rum og det vil derfor være
nærliggende, at tænke synlige læringsmål ind i den dokumentation. Ved at
inddrage skriftlig beskrivelse af læringsmålene i dokumentationen,
kommer både børnenes produkt og personalets refleksioner for læring i
processen i spil.
Det anbefales desuden, at arbejde med synlige læringsmål der peger
fremad, således børn og voksne forud for et tema er bevidste om, hvad
der skal læres.
Ligeledes kan det anbefales, at personalet bliver mere bevidste om
tilgangen i inklusionsmiljøvurderingen, således redskabet anvendes som
det er tænkt.

Mål
Tilsynsrapporten anbefaler følgende mål:
- at ledelse og personale arbejder på at blive bedre til at bruge SMTTE,
især med fokus på mål, tegn og evaluering og at få gjort modellen
dynamisk.
- at personalet inddrager skriftlige beskrivelse af læringsmålene i
dokumentationen med børnenes produkter, således at refleksioner for
læringen i processen synliggøres.
- at personalet arbejder med synlige læringsmål, der peger fremad, så
både børn og voksne forud for et tema er bevidste om, hvad der skal
læres.
- at ledelse og personale bliver mere bevidste om tilgangen i
inklusionsmiljøvurderingen, således redskabet anvendes som det er
tænkt.

Tegn
På vej mod opfyldelse af målene vil vi se efter følgende tegn:
- at der løbende er nye SMTTE´r i INFOBA
- at børn, forældre og personale bliver mere bevidste om læringsmålene
for de forskellige aktiviteter.
- at personalet benytter inklusionsmiljøvurderingen til fordel for børnene.

Tiltag
- Vi vil på personalemøde i januar 2018 uddelegere opgaven med at få
lavet SMTTE´r for de forskellige temaer i Årshjulet. Personalets
forberedelsestid skal bl.a. bruges til dette.
- Vi vil holde hinanden op på at få lavet SMTTE og hænge en PDF udgave
op sammen med børnenes produkter. Desuden lægges SMTTE på
hjemmesiden, så forældren kan følge med hjemmefra mht. læringsmål.
- Vi vil løbende tage inklusionsmiljøvurderingen op på personaalemøder,
for at øve os i brugen.

Evaluering
Planen evalueres hvert år ved det årlige tilsyn med pædagogisk
konsulent.
Vi vil løbende følge op på personalemøder og holde hinanden op på at få
lavet SMTTE, dokumentere læringsmål og øve os i
inklusionsmiljøvurdering.
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