SMITTE-model Aflevering/afhentning
Sammenhæng:
Brugertilfredshedsundersøgelsen som blev udarbejdet i efteråret 2020 for Fanø Børnehave og
Vuggestue viser at der er brug for en særlig opmærksomhed på afleverings- /afhentningssituationen.
Vi er som personale opmærksomme på hvor vigtigt det er for det enkelte barn at blive modtaget, og
føle sig velkommen og set. Vi har grundet Corona situationen været udfordret på netop dette.
Ligeledes har det givet udfordringer at det er en forholdsvis ny personalegruppe som ikke har været
bekendt med den gængse struktur.
* Vi tilbyder morgenmad i køkkenet til de børn som måtte ønske dette.Det bliver serveret af
personalet
* Vi har i Fanø Børnehave og Vuggestue en struktur hvor man møder barnet og den/de voksne i
garderoben, man samtaler med barnet og den voksne for at skabe en indbydende og velkommen
start, hvor barnet føler sig set og hermed får lyst til at komme fra garderoben og ind i huset.
* Ved afhentning har vi en beskedbog til vigtige beskeder, som skal videregives til den som afhenter,
vi er ligeledes opmærksomme på at give et mundtligt “glimt” af dagen, forstået sådan at vi fortæller
om en ting/noget som er sket eller barnet har
lavet i dagens løb.

Mål:
Overordnede mål for institutionen:
• Vi er i vores kropssprog og retorik opmærksomme på at være åbne og velkomne.
• Vi ønsker at skabe en pædagogisk praksis, hvor børn og voksne er trygge ved at aflevere/afhente.
• Vi ønsker at barnet/børnene udviser glæde ved at blive afleveret i børnehaven.
Mål for Vuggestuen:
At barnet og forældre er trygge i afleveringen, og vi får viden om barnets morgen, søvn mm. At
man føler sig mødt.
Ved afhentning skal vi redegøre for barnets dag og velbefindende, fortælle en sjov episode samt
give praktiske beskeder. At vi har kontakt til barnet og siger farvel og vinker.
Mål for Børnehaven:

Inklusion:
Tiltag:
• Der udarbejdes et skriv som gives til nye medarbejdere for at sikre en ensartethed.
• Der afholdes aftenmøde hvor både SMITTE-modellen, strukturen og forventninger til
aflevering/afhentning gennemgåes med personalegruppen, på dette møde byder
personalegruppen ind med deres ideer.
• For at sikre at følsomme beskeder kan gives videre laves laminerede sedler til at sætte på
barnets/børnenes garderobe.

Tegn:
At barnet viser glæde over genkendeligheden med de andre børn og voksne.
At forældre viser os tillid i dialogen og samarbejdet omkring barnet
Evaluering:

