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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: Nytårsfest på stuerne 

 For at byde det nye år “velkommen”, holder alle stuer nytårsfest for familier, hvor 

familierne tager mad med. De fleste tager grønlandske råvarer med, de spiser 

sammen, og aktiverer sig. 

                

Hos de yngste med en kost. De yngste hyggede sig sammen med deres familier 

og dansede, og her er vinderne. 

 

Februar: Kure 

 Børnene kurer med numsekurebræt, når der er faldet meget sne i skråningen i 

nærheden af taphuset. Børnene er meget fysisk aktive, da de selv går op og kurer ned. 

             

De går op…   og kurer derefter ned 
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Marts: Emne om Påske 

 De lavede diverse påsketing som kyllinger og påskeæg. De næstyngste skrev et digt 

om en kylling 

De ældste havde et emne om Palmesøndag, der fejres til minde om Jesu indtog i 

Jerusalem. 

April: Bygge en snemand 

 Børnene legede med sneen og byggede snemand efter deres egne fantasier. Den dag 

var der kun piger hos de ældste, hvilket godt kunne ses, da de havde bygget snemænd 

med hårtop. 

 

De viste deres snemænd frem, da de var færdige. 

 

Maj: Fællesaktiviteter på minihallen 

Børnene løb på vejen med Gør Maj Sund som overskrift, da minihallen har lukket efter 

mindre brand. De fleste havde deres egne drikkedunk med, og de drak vand undervejs, og de 

var tydeligt, at de var stolte. 

Der blev uddelt diplom til deltagerne. 
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Spænding ved startstregen.                 Der blev taget et fællesbillede efter løbet. 

Juni: Sommerhygge i Saqqaamiut 

Sneen smeltede sent, og turen blev udsat, da jorden endnu var våd. Den blev først afviklet i 

september.  

Saqqarmiut ligger på solsiden i Kangaamiut, som borgerne i Kangaamiut længe er sejlet til at 

for at nyde sommeren. Der afvikles forskellige aktiviteter på fodboldbanen. 

Selvom alle børn ikke deltog, deltog de sammen med deres familier til aktiviteterne. Løb for 

de yngste, kartoffelløb og meget mere. Der var også løb og andre aktiviteter for familier. Der 

var fællesspisning, da daginstitutionen og familier havde medbragt mad. Der var nogle, der 

plukkede bær. Og selvfølgeligt var der paggak. 

 

De yngste gør sig klar til løb.  Endnu en aktivitet. 

Juli: Emne om vand 

Børnene legede med vand syd for bygningen. 
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Det er glat, så man skal passe på. De små fik også lov til at prøve. 

August: Emne om rensdyr og moskusokse 

De små, og de næsteældste malede og snakkede om dem, da de havde rensdyr og 

moskusokser som emne. 

De ældste hjalp til med at partere et rensdyr, og børn og personalet spiste frisk rensdyr. 

Rensdyret blev parteret og lagt i fryseren. Børn, der ikke har været på rensdyrjagt, og børn, 

hvis familie ikke tager på rensdyrjagt, var meget betaget af dyret, og de ville meget gerne røre 

den. 

September: Vi samlede blomster og grene til brug for juledekorationer. 

Børn og personalet gik ud til naturen med saks og pose, og tørrede planterne.  

Oktober: Gåtur på vejen, og aktiviteter undervejs. 

 Børn kurede med en numsekurebræt, og løb videre af vejen mod syd. Der var fysisk 

aktiviteter undervejs. Børn og personalet hyggede sig, og der blev uddelt diplomer. 

   

Knæ og fødder blev rørt.      Boldkast mod returflasker. 

November: Emnedag om lomvie. 



”Naja” Årsplan for 2018 
 

8 

 På denne tid af året er lomvie ofte på menuen. Sammen med børn blev en lomvie 

flået, indvoldene undersøgt, og frivillige fik lov til at smage på leveren. Det var 

tydeligt, at børnene var meget betaget. 

                      

Pedellen fik skindet, og han spiste den         Lomvierne er færdigkogte og der 

 med en ske med rugbrød til.                            blev spist suaasat med dets fedt 

December: Emne om Julen 

Der var forskellige aktiviteter op til Julen. De bagte småkager, klippede, og lavede julegaver 

til deres forældre, som de udleverede i forbindelse med dans om juletræet.  De blev desuden 

fortalt om, hvorfor man holder Jul, at man i julen fejrer, at Jesus bliver født. De næstældste 

og forældre klippede. De ældste holdt Santa Lucia-optog i Pilersuisoq, og alderdomshjemmet. 

De næstyngste var med til optoget i Pilersuisoq. De var så søde, højlydte, og så ikke ud til at 

være generte. Det var tydeligt, at forældre og familier syntes, at børnene var så søde, og der 

var paggak.  

De ældste bagte småkager, og bragte dem sammen med stearinlys og lykønskningskort, som 

de selv havde skrevet, til i alt 32 ældre og enlige. Det var tydeligt, at de berørte var meget rørt 

over det, således spredte børn og personalet glæde hos de ældre og enlige. 

       

Småkager, stearinlys og lykønskningskort er         Blomster, som de selv har plukket, 

færdige.                   bliver anvendt i juledekorationer. 

Tilbageblik på året, der gik 
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Børn: Børneantallet varierede i løbet af 2018, da forældre er flyttet på grund af uddannelse 

eller af andre årsager. 

Det er længe siden, at vi har haft så mange småbørn, da vi har  10 1 årige på institutionen. 

Forældre: Generelt set er forældrekontakten tilfredsstillende. De fleste møder op til møder 

og indkaldelser. 

Personalet: Personalet i Naja er meget stabile, og ulovlige fravær er ikke til stede. 

Forældrene ytrer deres tilfredshed over det under brugerforsamlingen. 

I februar var der personalekursus i at kunne se ind til sig selv, med Kirstine Kreutzmann som 

instruktør. 

To af personalet var på kursus om adfærdsvanskelige børn, der var opdelt i 3 moduler. 

I april og oktober havde vi besøg af "løfte i flok" fra Maniitsoq. Personalet fremlagde på skift 

de emner, de havde været igennem som følge af besøget fra folk bag "løfte i flok" i 

forbindelse med den gode daginstitution i oktober, og således er det tydeligt, at personalet har 

erhvervet sig bredt viden. 

Vi føler, at vi uden bange anelser kan overtage projektet fra 2020, når folkene bag Løfte i 

flok ikke længere kommer og besøger os. 

Vi har over et halv år haft en vikar på køkkenet, da kokken opsagde sin stilling ultimo juli på 

grund af sygdom. 1. november blev der ansat en uddannet kok. 

1. december holdt vores kollega Laurentia Martinsen 25 års jubilæum i Naja. Dagen blev 

markeret den 3. december sammen med børn og indbudte. 

 

Laurentia Martinsens 25 års jubilæum. 

Der var også dans om juletræet for personalet og deres familie, da der blev holdt dans om 

juletræet for børn. Marianne Kreutzmann blev kåret som årets medarbejder i 2018. 

Årsplan for 2019 
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Under personalemødet i november drøftede personalet blandt andet, årsplanen for næste år. 

Følgende er planlagt. 

Januar: Kure i kurebræt. 

Februar: Emne og genbrug, og fremlæggelse af de ting, der er fremstillet. 

Marts: Fastelavn for børn og familier. 

April: Kaffemik til Najas 55 års jubilæum. 

Maj: Fællesaktivitet i minihallen. 

Juni: Tur til Saqqaamiut. 

Juli: Emne om vand. 

August: At lege at være i telt. 

September: Emne om bær. 

Oktober: Sommeren er ovre - fællesaktivitet for børn og forældre. 

November: Besøg hos brandstationen. 

December: Juleaktivitet i hver deres stuer. 

 

Den 20. april 2019 holder ”Naja” 55 års jubilæum. Op til dagen skal vi sammen med børnene 

planlægge dagen. Vi kommer også til at flytte, hvis skolen skal renoveres. Det er, hvad vi til 

næste år vil aktivere os med udenfor. 

 

Således et tilbageblik på året 2018. 

 

Med venlig hilsen 

Albrichtine Lynge leder i “Naja”. Kangaamiut: 19.12.2018 


