Dagplejecenter ”Naja”
Qoorunnguaq B436
Kangaamiut
3912 Maniitsoq
 819418 819499
E-mail qeqqata@qeqqata.gl

Præsentation
”Naja” blev som børnehave indviet den 20. april 1964. Der er plads til 24 børn.
I dag kaldes den for et dagplejecenter, og har plads til 28 børn.
Der er 10 ansatte: En leder, 7 i stuerne og en kok. Samt en pedel og en rengøringsassistent på
deltid.
”Nanuaqqat” 0-2 årige, ”Ukalikkut” 2-3 årige bliver passet i ”Naja”-s bygning.
”Timmiaaqqat” passes i en lokale i skolen.

Åbningstider
Mandag til fredag fra 07.00 til 17.00. Skolepasningen har åbent fra kl. 7.30 - 16.30, og børn,
der ikke er blevet hentet ved lukketid, bliver sendt over til ”Naja”.

Målsætninger og værdier i ”Naja”
Udvikling med respekt for barnets udviklingsstatus
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-Barnets fysisk og psykisk udvikling afdækkes ved at observere barnet, hvorefter barnet
stimuleres med udgangspunkt i dets udvikling.
Opmuntring til selvstændighed
-Barnet opmuntres til selvstændighed i spisning, påklædning, socialt samvær og tage
initiativ til leg.
Oplæring i identitet/kultur ved at lade børnene følge med i begivenhederne i
samfundet/bygden
-Begivenheder i Grønland følges, ved at gør det mere forståeligt for børnene. Forskellige
begivenheder i Kangaamiut drøftes og tages med i aktiviteterne. Dermed vil barnet
begynde at kunne finde sin identitet.
Årlige naturudflugter sammen med børnenes forældre
-Vi sejler ud til sommerpladsen Saqqaamiut, som borgerne i flere år er sejlet til for at
nyde sommeren, og personalet vægter, at børnene skal hygge sig med aktiviteter, for der
er børn, der sjældent tager på naturudflugter om sommeren. Vi sådanne ture sejler vi med
borgere, der har en jolle, og det er en tradition vi helst så bevaret, hvor borgerne hjælper
hinanden ved at sejle borgere, der ingen joller har.
Aktiviteter i henhold til årets sæson, gåture i naturen og indsamling af naturens
ressourcer
-Aktiviteter i løbet af året afholdes med udgangspunkt i naturen og miljø, hvor formålet
er at udvikle barnets forståelse og respekt for miljøet. Værdierne er at bruge kroppen ved
at gå ture, indsamling og brug af planter og sten i forbindelse med aktiviteter.

Pædagogiske målsætninger:
Når man vender målsætninger og værdier i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om
pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen til pædagogik, er det vigtigt at
arbejde med barnet i centrum.
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Idet det er vigtigt, at man respekterer barnets udviklingsstatus. Dermed kan barnet opmuntres
i henhold til barnets udviklingsstatus. Eksempel: barnet starter i dagplejecentret og det
konstateres, at barnet endnu ikke har et aktivt sprog, er det vigtigt, at de ansatte sætter ord på
handlinger kombineret med kropssprog.
Også når barnet har behov for opmuntring, hvis barnet for eksempel: endnu ikke har lært at
bruge bestik, hvorved barnet hjælpes til at lære det. Oplærer barnet i at være socialt ved lege
og opmuntring til at tage initiativ til at starte en leg fra en ide.
I takt med at barnet udvikler sin identitet, og barnet begynder at interessere sig for kulturen,
er det om morgenen vigtigt, at snakke om børnenes navne, alder, adresse og hvem deres
pårørende er. Formålet er, at oplære barnet i at kunne fortælle selv, og at kunne stå frem foran
andre uden at være nervøs.
Det er også vigtigt at give børnene indblik i resten af verden, på en meget forståeligt måde.
Eksempel: der er krig i andre lande, der er ingen krig i Grønland.
I Kangaamiut følges fiskernes og fangernes arbejde i henhold til årets sæson. Nogle dage
tages børnene med ned til brættet, så de kan se, hvilke dyr der sælges, og der snakkes om
dyrene. Under rensdyrjagtsæsonen leger børnene, at de er ude i naturen. I årsplanen medtages
virksomhedsbesøg altid, så de kan få indblik i arbejdet i virksomheder, hvor de måske vil
begynde at tænke over, hvor de vil arbejde i fremtiden.
6 fangers kajakulykke i stormvejret den 24. februar 1908 i Kangaamiut medtages altid. Det er
meget vigtigt, at fortælle om den store ulykke på et sprog de kan forstå, hvor man
sammenligner med begivenheder i dag. Børnene sættes til at tegne eller klippe kajakker.
Børnene oplæres ved aktiviteter om årets sæson, for eksempel: hvis det regner, skal jeg have
regntøj på, hvis det er koldt, skal jeg have varmt tøj på.
Det er vigtigt at lære, respektere og udnytte landets- og vejrets omskiftelighed. Børnenes
stolthed og selvtillid højnes, når de selv samler planter med mere og arbejder med dem. Ved
dagplejecenter er der en "badebassin", som fyldes med vand om sommeren og benyttes som
"svømmebassin" og til at træne balancen.

Afholdte aktiviteter i henhold til planen
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Årsplanen planlægges forud, men alligevel kan der ske uforudsete ting, som medfører, at man
ikke kan overholde årsplanen.
Alligevel har vi gennemført samtlige planer for 2018 ved at lave små ændringer.
Afvikling af planerne for 2018

Januar: Skiture
Trods kulde bruges kropsbevægelse ude i naturen også udenfor bygden kures der i sneen.
Forskellige højder i terrænet benyttes flittigt. Også var der kurren med sælskind som er
vældig populær hos børnene.

Februar: Genbrug som tema i beskæftigelse samt udstilling
I uge 8 blev affald godt benyttet som papkasser, yoghurtbægre, køkken og toiletpapir ruller,
konservesdåser til genbrug.
Børnene var betagede og deres arbejde endte flot med gode ideer. Sidste dag holdt udstilling.
Gæsterne synes det er godt og flot arbejde.

Konserves som båd
Ynste var stolte
Foto ramme af
med kartoffelnet som fiskegarn under udstilling af deres arbejde
konserves glas låge.

Marts: Børn og forældre fastelavn.
Fastelavn i år blev lidt anderledes. Børnene slog katten af tønden i stuen, hvor forældre gjorde deres
udenfor med udklædning. Der var også præmie til.
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April: I forbindelse med Naja-s 55-års jubilæum var der forberedelse samt kaffemik for
hele bygden.
Børnene lavede lysestage af træ og malede. Flagstangen flyttedes foran huset og hejst herfra i dagens
anledning. Lørag d. 19. April blev der holdt jubilæum for Naja. Der holdes kaffemik for bygdefolk,
dog var der volley ball på TV (mænd fra kangaamiut fik bronze mens kvinderne fik guld) og der var
direkte udsendelse, derfor kom der ikke så mange.

Maj: Fællesdag i Mini Hallen.
Børn, personale samt forældre holdt idrætsdag. Med tema som ”Gør Maj Sund” med
forskellige beskæftigelser, sådan at børnene kan opleve det også. Til sidst var der uddeling af
små lego, som egentlig skulle smides ud, lavet om til halskæde uddelt til deltagende børn.

Taget fælles billede.

Medalje overrækkelse.

Juni: Turen til Saqqaamiut.
Om lørdagen kom flere både til saqqaamiut, børnene blev taget sig af deres forældre, mens
personalet tog sig af beskæftigelse samt dem som ikke har båd, kunne tage med. Fra yngste
op til ældre, havde bedsteforældrene forskellige beskftigelser og til sidst var der fodboldkamp
som til asidst overrækkes pokal til.
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Saqqaamiut ovenfra.

Tid til mellemmåltid.

Juli: Emne om vand
Balje fyldt op med vand, leget med båd og ellers som balance træning ved at stå op i den.

August: Leger telt i lejr.
-Nogle børn oplever jo ikke at være på naturen og bo på telt. Men taltet som bruges ude, er
blevet ødelagt laves stof om som telt, fungerede som legeplads i flere dage.

Telt inde I huset

Piger leger i telt som at være i naturen

September: Sortebær som tema
Sortebærplukning sket flere gange ved at komme op til fjeldende, nogen tog det hjem mens
andre spiste dem. Yngre gik også en tur op til fjeldet, hvor de spiste hvad de plukkede.
Oktober: Sommer afslutning – børn og forældre fællesbeskæftigelse
var meningen det skulle afholdes 11. Oktober udendørs, vejret var dårlig med for meget slud,
at det afholdes indenfor. Sommer er slut, med tilbageblik er man taknemlig, der synges
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”Ukiap seqerna pukkilisoq” (Efterårs solen er nu lav) derefter åbnet vinduer og råbt ud med:
Tak Sommer! Dem som ville tog noget med af mad, grl´sk proviant eller kager. Alle som
kom med noget fik nummer og vandt dem som blev trukket. Under spisning var der også
sange at synge og til sidst var der dans.
November: Besøg til brandstationen.
Der besøges brandstationen 6.november. Alle kom til dagen der skulle besøges
brandstationen, dog to yngste måtte komme i seng og kunne ikke deltage.Stationslederen
forklarede børnene og han fik også spørgsmål. Røgmaskinen tændtes og det var uhyggeligt
og flere blev overraskede, brandmændende forklarede det bruges under øvelse, alle forholdt
sig i ro efter forklaring. Flere af børnenes familie er brandmænd og fik at vide af deres tøj, med forklaring. Til sidst lod man blinke lygterne.

Lyttede godt og interesseret

der var også interesse over brandmands tøj.

December: Jule stemning afholdes i stuerne.
En af det større arrangementer i årsplanen afholdes stuevis, børn personale og deres familier. Synge
salme, julesange juleklip er nogle af tingene der vil afholdes.
Også skal børn danse om juletræet med deres familier.

Planer til 2020
Januar: Nytårsbal, stuevis
Februar: Tema er 24 februar (bygdens historie af begivenhed for mange år siden)
Marts: Sne skulptur
April: Besøg til alderdomshjemmet
Maj: Gør Maj sund
Juni: Komme til Saqqaamiut
Juli: Besøge fiskefabrik
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August: Samle planter og urter
September: Tema er Sortebær
Oktober: Sommer afslutning
November: Besøge kirken
December: Tema er Jul
Der planlægges under personalemøde når beskæftigelsen nærmer sig.
Brugerforsamling
Det går godt med kontakt med brugerne.
I Maj skrev brugerne fællesbrev til kommunalbestyrelsen, efter at i.f.m. skolerenoveringen
afslået brugernes ønske om dagplejecenteret flyttes til skoen.
Der var fælles års planlægning d. 30. oktober, hvor man beslttedes for at hver morgen skal
børnene synge salmen: ”Ullaakkut iteraangama”.

Personale

Personalet i naja er meget stabile, ingen fravær uden begrundelse. For at mindske vikarbrug,
arrangerer stuerne imellem og hjælper hinanden i stedet for.
Ressourcegruppen fra Maniitsoq kom i Maj og Oktober måned for at samarbejde med
personale. Bl.a. omkring L.D. (Læringsdialog) brug af den til børn.
Fem af personalet kom til Maniitsoq til Drama kursus.
To af personalet kom til Maniitsoq til kursus i Selvbevidsthed og Udvikling.
Køkkenassistenten kom til Narsan til kursus i madlavning til børn.
Kursus i UBUS 3 samt UBUS 5 deltog leder og souchef i Sisimiut.
MUS - Mere Udviklende Samtale – afholdtes i Oktober af ledere, med var også Forventnings
afstemning.

Med venlig hilsen
Albrichtine Lynge – Leder i Naja
Kangaamiut 19.11.2019
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