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Pædagogisk årsplan:
1. Præsentation af daginstitutionen:
Antal børn:
Dagplejecenter Naasunnguaq har plads til 12 børn mellem 0-6 år. I dag er der 12
børn, 5 mellem 0-3 år og 7 mellem 3-6 år.
Dagplejecentrets åbningstider:
Dagplejecenteret har åbent mandag - fredag fra kl: 7.30 – 17.00.
Antal medarbejdere
Der er tre ansatte i Naasunnguaq og en på deltid, en pædagog, to medhjælper, en
rengøringsassistent/køkkenmedarbejder på deltid.
Præsentation af Dagplejecenteret:
Dagplejecenteret i Qeqqata Kommuniani Sisimiut´s bygd Sarfannguaq, som er 181
m2 blev ibrugtaget den 6. februar 2004, og var normeret til 20 børn. Børnehaven
blev i 2009 tilpasset og ændret til Dagplejecenter Naasunnguaq efter bygdeantal, og
normeret til 12 børn, og bygningen er opdelt som følgende:











Entre, gang og garderobe.
Køkken, vaskerum, depot.
Kontor som bruges meget til forældresamtaler.
Opholdstue til brugermøder og div. fælles aktiviteter.
Soverum til de yngste
Særskilte toiletter til børn og voksne, tandbørsterum og skifterum.
Der er flere depoter
Lettilgængelig terrasse.
Skur lige ved siden af terrassen.
Kartoffelbed ved terrassen.
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2. Daginstitutionens målsætninger:
Vi arbejder i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 samt Qeqqata
Kommunias fælles mål og visioner fra 2018, hvor retningslinjer/målsætninger i
dagplejecenteret Naasunnguaq er udarbejdet i februar og udfærdiget marts
2012, hvor vi arbejder i henhold til pædagogisk udvikling med barnet i centrum:
1) Forældresamarbejde:
2) At børnene bliver mere selvstændige gennem vejledning:
3) At udvikle barnet gennem leg:
4) Fysisk, psykisk og socialt sunde børn:
5) At vejlede børnene om respekt for vores kultur og sprog:
6) At vejlede børnene til at kende deres identitet:
Målsætningen kan ses under Qeqqata Kommunias hjemmeside.
Målsætninger for 2019:
Vores målsætninger/overskrifter for i år er, at respektere barnets status, og
støtte barnet i henhold til dets status.
 At udvikle og støtte barnet i henhold til dets status, dermed vil man være
årvågen for barnets fysisk og psykisk status ved benyttelse af individualitet
samt MIIM.
 Opfordring til selvstændighed i følge barnets alder, såsom:
- At kunne spise selv.
- At kunne tage tøj på / af selvstændigt.
- At kunne starte en leg.
- Pottetræning.
 At de skal følge med i kulturelle aktiviteter i vores bygd:
- Følge med i vores omgivelser, hvad der foregår i løbet af året,
med hensyn til fiskeri, jagt, erhverv, ældresamvær, udnytte
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naturressourcer, dyrkning og kartoffeldyrkning, samt genbrug
af vores affald, gøre alle disse ting forståeligt til børnene.

3. Pædagogiske målsætninger:
Vores pædagogiske mål er, at støtte og udvikle hvert enkelt barn ud fra deres
status og behov.
Vi vægter desuden, at være mere vågen over børnenes behov og budskaber, vi er
ellers opmærksom, men vi finder det vigtigt at styrke det, vi er jo nødt til at
omfavne børnenes eget udtryksform, da barnet har behov for:
 At blive set
 At blive hørt
 At blive behandlet åbent
At støtte forældrenes opdragelse af børnene, ikke kun via årsmøder, men også
via etablering af aktiviteter med bestemte emner, såsom, opdragelse samt
udlevering af oplysninger, endvidere aktiviteter for at etablere tætte relationer,
såsom flere fællesaktiviteter for familier.
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4. Beskrivelse af børn og dets behov.
I 2018 havde vi et godt samarbejde med forældrene med udgangspunkt i
børnenes behov, som resulterede i mulighed for samtale med forældre i henhold
til deres og børnenes behov, hvor denne mulighed vil fortsætte fremover, idet
dette også resulterede i bedre tæt dialog med forældre, ligesom forældrenes
deltagelse i begivenheder blev forbedret.
Samlet set er der mange succeser, samarbejdet med forældre er blevet mere
åbent og forældreinteressen er øget, det er dejligt at kunne foretage tidlig
indsats over for et barn med behov, når henvendelsen om barnet modtages godt
og at der afsættes tid til det.
Ved at afholde støttende aktiviteter for børn med behov vedvarende, er man
mere årvågen over for børn med behov i forhold til tidligere år, idet der er behov
tidlig igangsættelse af forskellige støttende foranstaltninger overfor børn med
behov, tidlig foranstaltninger igangsættes med barnet i centrum, på baggrund af
Qeqqata Kommunias handlinger angående MIO´s rapport, hvor indstillinger til
Familierådslagninger er igangsat, og hvor der er afholdt familierådslagning for
fire børn med opfølgning.
Om morgen starter vi for det meste med at sidde i rundkreds, hvor vi starter med
at snakke om børnenes identiteter samt dagligdags indlæringsmålene (som
forberedelse til skolen), og dette er gode til at forbedrede sig til skolestart, og vi
har besluttet os for at fortsætte med dem.
Det er for os ikke mindst vigtigt at sikre, at barnet føler sig trygt i dagplejecentret.
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5. Daginstitutionens Pædagogiske retningslinjer/kendetegn og kultur:
I de seneste flere år er denne status blevet vores kendetegn og grundlag, hvor
man med udgangspunkt i daglig liv og livsstil samt eksterne begivenheder har
fulgt med i udviklingen, og det er mærkbart at dette har været en stor fordel.
Aktiviteter om bygdens virksomheder samt bæredygtig udnyttelse af naturens
resurser som fisk, rensdyr, moskusokse og grøntsager/frugter.
En af det vigtigste punkter, som vi ikke længere kan undvære er, børnenes
samvær med de ældre, som sker flere gange om året, f.eks.; besøge dem og spise
sammen med dem samt have samvær med dem på andre måder, hvor vi sætte
samværsdatoer i vores planlægningen. I år blev der bagt småkager sammen med
børnene og deres forældre, hvor man bagefter bragte nogle småkager til de
ældre, til deres glæde. Der er jo nogle børn, som ikke har ældre i deres liv, eller
også er der ensomme ældre, som ikke længere kan gå langt, her kender børnene
så ikke de ældre, som ikke længere kan gå så meget ud. Her er forældrene
begyndt at deltage aktivt i, til fordel for os alle, når vi har samvær med de ældre.
En del af vores kultur er fælles juletræsdans, som alle medborgere deltage i.
Denne årlige begivenhed for alle borgere skaber glæde, som også medfører stor
fremmøde. Tidligere plejede børnene trække navne op, som de så skulle give en
julegave til, men dette er så blevet tilpasset til pædagogik i de seneste år, hvor
forældre køber en gave til deres egne børn i hemmelighed, som en julemand
deler ud til børnene. Dette skaber stort glæde blandt børnene, hvor den venlige
julemand kommer på besøg.
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Evaluering af sidste års planmål.
1. Børnene skal inddrages.
Aktiviteter afholdes i henhold til årets sæson, f.eks.:
- Fællesspisning med forældre og søskende i det nye år, med underholdning og
konkurrencer, som familierne er meget glade for, og har meget at vise frem.

- På skidagen løber børnene på ski eller kure med kælk m.m. sammen med
forældrene. Børnene er meget glade for skidagen, idet der er stort fremmøde
af forældrene og stort deltagelse blandt børnene.

7

ÅRSPLAN FOR 2019.

- I forbindelse med Gør Maj Sund og mere kropsbevægelighed, starter vi med
idræt i skolen sammen med forældre, derefter er der løb fra skolen til
niaqornaannguit, til store glæde for alle.

- I rensdyr sæsoner, har vi rensdyret som emne.
- For at markere Tandbørstedag, har vi haft emnet om tænder og sunde mad.
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- Ved emnedag om sælen, flænser, forarbejde og spiser vi selv sælen.

- Ved emnedag om fisk, havde vi havkatten som et emne, hvor vi selv
forarbejdede og spiste havkatten.

- Ved emnedag om virksomheder, besøgte vi de små virksomheder i bygden,
som var en succes.
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- Samvær med ældre skaber glæder hos børn og ældre. Efter bagning af
småkager sammen med børnene og deres forældre, blev der bragt nogle
småkager til de ældre.

- Indsamling af
naturens resurser, bærplukning i løbet af sommeren,
som skal bruges til håndværk.

- Forskønnelse af naturen, oplysningskampagne om forskønnelse af bygden
samt fælles forårsrengøring af naturen.
- Ved afslutning af sommeren afholdes fællesgrill og madlavning ved bål,
selvom der var mange myg, var der fællesaktiviteter, til glæde for alle.
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- Der var ligeledes forskellige aktiviteter frem mod julen. Fælles klipning,
småkage bagning, juletræsdans, med deltagelse af medborgere, hvor
julemanden uddeler gaver til børnene og er på besøg til stort glæde for alle.

Samlet set har arrangering af forskellige støttende aktiviteter været en hjælp til
børnene, f.eks. er det mærkbart, at mere bevægelighed af kroppen har været en
hjælp. Dermed har vi besluttet os for at udvikle dette løbende. Idræt hver
torsdag, udover andre aktiviteter med kroppens bevægelighed, har hjulpet
rastløse børn, endvidere er dans om fredagen også en hjælp. Ikke mindst har
bevægelighed af kroppen og dans hjulpet børnene med at kunne stå frem, uden
at tænke på andre.
Aktiviteter skaber glæde, idet de også skaber fællesskab, hvor børnene også
glæder sig til aktiviteterne, når de er kommet på plads. Børnenes mulighed for at
følge med de eksterne begivenheder, er med til at udvikle dem.
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2. Inddragelse af forældremyndighedsindehavere eller forsørgere.
Ved at øge antallet af fællesaktiviteter for børn og deres forældre, har været med
til at forbedre samarbejdet med forældrene. F.eks.: flere fællesmorgenmad,
fællesaktiviteter for børn og deres forældre, fællesgrill, Fællesidræt i forbindelse
med Gør Maj Sund, Fællesaktiviteter frem mod julen, såsom bagning af
småkager-juleklip-juletræsdans, ski dag, nytårsfællesspisning. Ved
fællesaktiviteterne uddeles ansvar til forældrene, som også medførte øget vilje til
at hjælpe til.
Endvidere debat om opdragelse under brugermøder samt videregivelse af
oplysninger om opdragelse.
Vi løfter i flok, som skaber fællesskab for alles glæde, hvor vi dermed har en mere
åben og struktureret samarbejde med forældre. Dette er vi stolt af, som vi har
planer om at viderefører i fremtiden i samarbejde med forældre.

3. Personalet:
Stabile og engageret personale, som har forståelse i hvorfor de arbejder der og er
engageret i at servicere brugerne årvågent, de er dem, som er baggrunden for, at
vi kunne opnå vores målsætninger på vores arbejdsplads. Selvom det er kun
lederen, som deltager i kurser, videregives informationerne til alle ansatte, så de
også dermed får udbytte af det.
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Aktiviteter/planer og daglige struktur i den nye år:
1. Traditioner og aktiviteter for børn
Aktiviteter i henhold til børnenes behov vil blive afholdt, vi har også følgende
fastsatte aktivitetsplaner:
 27. januar 2019
Nytårssammenkomst for forældre og børnene. Forberedelse to uger
før, såsom bagning, madlavning og klipning af dekorationer.
 10. februar 2019
Ski dag for forældre og børnene. Før det bages der boller og kager, på
dagen kures der ned af bakker, og til sidst underholdning på
dagplejecentret.
 26. maj 2019
Fællesløb og idræt i skolen. Før det skal der være et emne om sunde
mad, endvidere flere idræt med henblik på mere bevægelse af kroppen,
på dagen vil der være fællesløb for forældre og børnene, som afsluttes
med idræt i skolen.
 18. august 2019
Fællesgrill. Fællesgrill i keramikværksted med deltagelse af forældre,
børn, søskende og familie som afslutning på sommeren.
 17. november 2019
Fællesbagning af småkager for børnene og deres forældre samt
udbringning af småkager til ældre sammen med børnenes forældre.
 24. november 2019
Juleklip for forældre og børnene.
 13. december 2019 Santa Luciaoptog hos ældre.
 15. december 2019
Juletræsdans med deltagelse af alle borgere, børnenes udlevering af
deres juleklip til deres forældre og julemandens uddeling af julegaver til
børnene.
 Derudover emnedage, hvor vi følger med i begivenheder i bygden,
såsom jagtsæsoner samt sæsoner på året:
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Moskusokse eller rensdyr (hvor det kommer an på, hvad man kan få fat
i) – lodder, hvor man har dem som forråd – besøg i virksomheder –
Besøg hos ældre og fællesspisning sammen med dem – genbrug af
affald (mælkekartoner som emne) – dyrkning – sne (snehytte) – torsk,
samler dem som forråd.
 Fællesmorgenmad:
27. februar - 20. marts – 10. april – 8. maj – 5. juni – 11. september – 9.
oktober – 6. november.

2. Samarbejde med forældrene:
Fællesarrangementer ligesom sidste år er fastsat, med familie som overskrift.
Fællesarrangementer er noteret under arrangementer for børnene, derudover er
der brugermøder, som er.
 16. januar 2019 fremlæggelse af Familierådslagning over for forældre.
 20. marts 2019 debat om opdragelse. (I henhold til forældrenes ønske)
 8. maj 2019 brugermøde, forældremøde, hvor følgende tages med:
eftertanke vedrørende opdragelse.
 23. oktober 2019 brugermøde, forældremøde, hvor følgende tages
med: Årsplan for 2020.
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3. Personalesamarbejde, aktiviteter og udvikling:
Vi vil være årvågen for at fortsat have en god samarbejde blandt personalet og
støtte hinanden. I form af møder og daglig arbejde, kurser, hvor vi vil deltage i
kursustilbud på skift, idet personalet har behov for at deltage i kurser på skift.
Formålet er videns udveksling af vores erfaringer under fællesaktiviteter, dermed
kan vi støtte hinanden, f.eks. jeg kan ikke klare dette eller er i tvivl om, så kan en
medarbejder med erfaringer inden for dette område hjælpe mig, hvor vi så
dermed støtter hinanden, her løfter vi så i flok og følges ad.
Planer for personalemøder:
9 januar – 6 februar – 13 marts – 25 april – 19 juni – 4 september – 16 oktober
- 20 november.

4. Særlige projekter for de kommende år?
Vi havde en virkeligt god opnåelse i år, som er en god samarbejde med forældre.
Forstået således, i de forrige år fik vi ellers problemer med at kunne samle
forældrene. Vi har sat os for at viderefører de redskaber, vi benyttede til vores
tiltag i 2018, idet disse resulterede i forældrenes gode deltagelse. Det har været
et stort hjælp for os i vores arbejde med børnene, hvor forældrene har fået mere
vilje til at deltage i aktiviteter og er meget nemmere at samle. Selvom det er lidt
mærkeligt for personalet med alle de små begivenheder, har de været tålmodigt
og var forstående, hvor de ligeledes var engageret i opgaverne, som resulterede i
at vi løftede i flok.
Det er også tydeligt, at dette havde en indflydelse på børnene, som er blevet
vores kendetegn og grundlag i flere år nu, hvor vi lader børnene følge med i
udviklende begivenheder og aktiviteter, der henhører under vores daglig liv og
livsstil. Det er tydeligt, at vores bestræbelser på at børnene får forståelse af vores
kultur i bygden har båret frugt. Vores mål er bedre forståelse af virksomheder i
bygden og bedre udnyttelse til gavn for vores daglig liv og livsstil, som er bedre
udnyttelse af naturens resurser. F.eks. fisk, rensdyr, moskusokse og grøntsager,
hvor vi arbejder for en bedre udnyttelse af, idet det ikke endnu mærkbart, at
vores arbejde har resulteret i renere bygd, her tænker vi på, at vi vil være med til
at udvikle UNESCO-området, efter optagelse af vores bygd.
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