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Præsentation af institution:

 

Integreret daginstitution Nuka 

Marius Olsenip Aqq. 18 

Postbox 59 

3910 Kangerlussuaq 

Telefon 84 11 75  

E-mail: nukakangerlussuaq@qeqqata.gl 

 

Integreret Institution Nuka hører under Qeqqata Kommunia, institutionen er oprettet i 1993 som 

børnehave, dengang hører under Hjemmestyret. 

I 1994 udvider man med vuggestue og 1.juni 1995 med to afdelinger, en vuggestue stue, samt en 

børnehave stue.  Og i 1997 er institution sammenlagt til integreret institution. 

Pr. 1.oktober 2006 blev der oprettet en afdeling mere, hvor normeringen er til 44 børn og 12 

personale. Pr. 1.juli 2018 nedgraderer man til 11 personale, da børn antal er dalende i seneste år. 

Integreret Institution har plads til 44 børn fra 0-6 år, fordelt på henholdsvis 12 i vuggestuen 

”Norraq”, 12 i mellemstuen ”Ukaliaq” og 16 i ældste ”Umimmak”. 

Der er 11 ansatte som er følgende: 1 leder, 1 souschef (pædagog), 1 pædagog, 2 socialhjælper, 4 

medhjælper, 1 køkkenleder, 1 vaskeri/rengøringsdame. 

Institutionens åbningstider er mandag til fredag fra kl: 6:45-17:00. 

 

Daginstitutionens målsætning: 

 At motivere børnene på baggrund af deres alder, behov og evner 

 At både børn og forældre skal føle tryghed, nærhed og tillid 

 At udnytte naturressourcerne til aktiviteter. 
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Daginstitutionens pædagogiske mål: 

Man følger Inatsisartutlov nr. 16 af 3.december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

Qeqqata Kommunia`s fælles målsætninger siger bl.a. ”sikre den bedst mulige støtte til det enkelte 

barn i førskolealderen og derved sikre barnet en sund og indholdsrig udvikling”. Til dagligt arbejder 

vi med fokus på fælles holdninger og anerkendende tilgang, som er at børn imellem der 

respekterer hinanden, hvor personale støtter barnet ved at sætte ord på, at sætte grænser. 

Beskrivelse af børnene og deres behov: 

Der drøftes støtte og udviklingsmetoder, med hjælp af bog ”barnets udvikling fra 0-10 år” dette 

bruges som udgangspunkt i stuemøderne. Vi mener at det er vigtigt af finde ud af barnets stadie, 

for at kunne støtte og videre udvikle barnet.   

Gruppebørn pr. personale i stuerne, hvor man kunne kende mere til barnet ved at følge med i en 

aktivitet, og det er der hvor man kan for øje på hvor barnet er i udviklingsstadie, efterfølgende 

drøfte i stuemøder og finde passende plan for at støtte og videre udvikle barnet.  Børnene har 

selvfølge forskellige behov og forskellige identitet, man tag også i forskellig udviklende aktiviteter. 

Da institutionen er integreret holdes der to gange om ugen fælles aktivitet i aulaen, for at børnene 

kunne være sammen med andre børn, lærer af hinanden og personalet for bedre samarbejde. 

 

Pædagogiske retningslinjer/kendetegn og kultur: 

Vi tilbyder aktiviteter der grundlæggende er at bruge kroppen, erfaringer, viden, følelser, 

personlighed/identitet og kontakt med mennesker.   

I stuerne opdelt efter alder, laves der planer hvor man siger: ”hvad er formål?” ”hvordan?” og 

”hvem?”, planen som er forskellige fra stue til stue indeholder følgende: udviklende aktivitet som 

er sanseudviklende lege, aktiviteter i fin og grovmotorikken, give børnene mulighed til at bruge 

naturen ved at gåture, mini udflugter hvor man laver mad ud i det fri, samle lyng, busk og sten og 

bruge i aktivitet. 

Vi holder til traditioner og vores plan for hele året, handler meget om hvilket måned man er om 

året. 

 

Inddragelse af børnene/forældre faktisk forsørger: 

I det større børn holdes der ”møde” hvor man diskuterer, hvad der kan laves i en uge, hvor 

personale sætter en ”dagsorden” med overskrift eks. Ude, bruge naturen. 
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Ved at holde 2 gange om året til forældre/bruger fremlægges plan for året, hvor man diskuterer og 

fastlagte datoer til forskellige aktiviteter som skal ske i løbet af året. Og en af forslagene er eks. 

flytte til større børn fra mellemste børn.  Og i planer hvor der står fri i oktober, inviterer Arktisk 

Kommando, større børn til at besøge og udforske. 

Ved sidste møde sammen med forældre/brugerne fastlagt man juleklip dag til 1.dec.2018, 

juletræsdans til 6.jan.2019 om søndagen. 13.dec. Luciaoptog, afholdt af mellemste og større børn, 

og da bygden holder julearrangement 16.dec. synger børnene Lucia optog og Meeqqat nipaat. 

 

Personalemæssige:  

Personale holdt kursus i førstehjælp, samt hjertestarter i maj måned, det har været nødvendig da 

man kender at der havde været stort personaleskift. 

Alle personale mødes hver måned, hvor man diskuterer om børn i helhed, planer i stuerne som 

personale i hver stue har diskuteret i forvejen, læsestof og hvad der rører sig blandt børn og 

personale. 

Planer i 2018: 

6. januar 2018: Juletræsdans 

22. januar 2018: Fællesspisning for at markere solens tilbagevenden. 

9. februar 2018: Fastelavn afholdes. Her serveres fastelavnsboller og kakao. Fastelavnen 

afholdes stuevis, de første bliver Umimmak, de næste Ukaliaq og til 

sidst Norraq. Bedste udklædning kåres i fællesrummet. 

Uge 12-13:  Forberedelser til Påsken, påskeklip. 

16. april 2018: Tandbørstedag. 

1. juni 2018:  Markering af børnenes dag, med udendørs grill og lege. 

juni/juli 2018: Udflugt – I naturen. Børn og personalet køres ud til naturen med en 

lejet bus, hvor de skal have madpakker med. 

august/september: Indsamling af naturens ressourcer. 

oktober 2018: FRI. 

november 2018: Produktion af julegaver igangsættes. 

13. december 2018: Santa Lucia. 

21. december 2018: Korteste dag. Fællesjulefrokost for børnene og personalet. 

Under forældremøde, forespørges forældre om hvilket dato juleklip skal afholdes i december. 

Årsplan blev udarbejdet i samarbejde med personalet den 18. januar 2018. 
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De planer for året kan man kalde som succesfulde, undtage 1.juni markering af børnenes dag, vi 

holder det inde, da vi havde haft sandstorm den dag.  Udflugter havde der været to, hvor vi lejer 

bus og tag til grillsted ved vandsøen, næste i golfbanen, hvor vi er ude henholdsvis i 4 ½ og 6 timer.  

Indsamling af naturens ressourcer, lyng, busk og sten, stene er blevet malet og stillet til udstilling i 

aulaen. Lyng og busk, bruges til forskellige aktiviteter/pynt, hvor man hænger noget som børnene 

har klippet/malet/limet. 

Når der skal være boller, kager eller småkager til forskellige arrangement, laver børnene sammen 

med personalet og køkkenlederen.  Det er en af populær aktivitet blandt børnene. 

Udover planer for dagene, har personalet udvist et godt samarbejde imellem stuerne og køkken, 

rengøring, når der er behov.   

 

Traditioner og særlige aktiviteter for børnene: 

Da vi er begyndt at strukturere dagligdagene, vil vi holde til det der er begyndt, hvor overordnede 

er plan for hele Nuka kan se sådan ud:  

 mandag planer i stuerne, hvor man har gruppebørn. 

 Tirsdag, grupper af børn og personale laver aktivitet i aulaen. 

 Onsdag planer i stuerne. 

 Torsdag legetøj hjemmefra. 

 Fredag alle børn og personale, aktivitet i aulaen. 

Og en af særlige aktivitet kan man kalde er at, krydse af for hvem der er kommet i dag, hvilken 

dato dag måned og år er, hvor mange børn, ved at tælle sammen med børnene og personale, 

planer for dagen, samt hvad der skal spises i løbet af dagen. 

Da Nuka sætter samarbejde imellem forældre/bruger højt, vil vi igen i 2019 skabe et godt 

samarbejde med at: forældre skal kunne henvende sig til personale samt leder, at personale skal 

også kunne henvende sig til forældre uden tøven, og når der er noget der undrer personalet vedr. 

barnet, skal man henvende sig til forældre og inviterer til et lille møde og skabe en dialog. 

Forældre/bruger inviteres til møde i nye år omkring planer for året, når personalet har lavet en 

forslag til deres møde i januar 2019. 

 

Særlig indsatsområde i nye år: 

At fra ledelsessiden sætter dagsorden for møderne, med henblik på at kunne videre give viden: 

omkring arbejde med børn, samarbejde forældre/personale, personligudvikling. 

At man tag til kursus når der er tilbud, der passer til forskellige personalet egenskab. 

 


