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Daginstitutionen Nuunu i Itilleq blev bygget i 2002, den første slag skovl skete opover bygden Itilled 

ved fjeldknolden. 

Bygningen blev færdigbygget og det officielle åbningsdag var 1. April 2003. 

Der blev ansat en uddannet leder der er uddannet som pædagog den 1. juli 2018. 

Præsentation af daginstitutionen 
Det ligger i en af Qeqqata kommunia´s bygder 49 km syd for Sisimiut i Itilleq. Daginstitutionen 

Nuunu´s areal er 181m2. Indendørs ombygning skete den 20. Oktober 2018, soveværelset blev for 

lille i takt med at børnene bliver flere og det var grunden til ombygningen. 

Fordeling af bygningen: 

 Indgang 

 Afklædningsrum, og et rum som bruges til større børn. 

 Lille rum som blev brugt til afklædning i gamle dage, som blev lavet som soveværelse til 

mindre børn. 

 Personalestue som før har været kontor. 

 Depot, som også bruges til rengøringsartikler. 

 Kontor, som før har været børnesoveværelse. 

 Køkken og depot. 

 Personaletoilet med bad. 

 Aula som nu bruges som legerum og til samling. 

 Soveværelse, som kan bruges til 8 børn eller flere, som før har været legerum. 

 Børnetoilet med 2 WC med vask, og puslebord til mindre børn. 

Personalenormering i Daginstitution Nuunu. 
Leder med pædagoguddannelse, 2 medhjælpere, halvdags rengøringsassistent/madlavningsassistent. 

Antal børn 
Daginstitutionen Nuunu er normeret til 12 børn mellem 0-6 år. Lige nu har vi 10 børn. 

Daginstitutionens åbningstider: 
Daginstitutionen plejede at have åben 07:30 – 16:30. Pr. 1. Oktober 2018 blev åbningstiderne ændret 

til 07:30 – 17,00, på baggrund af personalets og forældrenes ønske. 

Daginstitutionens målsætninger: 
At barnet kan have en tryg udvikling, have selvtillid, lære at sige sine egne ord korrekt, lære orden, 

sundhed, have omsorg til medmennesker, og give god motivation og støtte til at have kontakt med 
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andre med hensyn til fremtiden, og forberede barnet til skolen således barnet er klar til at starte i 

skolen. 

Vores værdier på arbejdspladsen: 
I vores arbejde vægter vi at have nærhed til børnene og forældrene og yde tryg service. 

En af det vi vægter i vores arbejde er, at lære at udnytte vores naturressourcer, og hvordan det skal 

behandles, og bruge det til madlavning, og det samme med at udnytte sunde grønlandske madvarer, 

og lære renholdelse af naturen. 

Der laves også huskespil med billeder af dyr omkring os for at lære navnene. 

Mål / Målsætning 
 At have tæt samarbejde med forældremyndighedsindehavere.  

 For at opnå et tættere forhold mellem personalet og forældrene, sidder man sammen med 

forældrene om morgenen og om eftermiddagen når de henter børn. 

 At skabe flere aktivitetsfællesskaber i samarbejde med forældrene.  

 Henvendelsesmulighed ved behov for pædagogisk rådgivning. 

 At være med til at arbejde for familien og medborgere kan skabe tættere omgivelser. 

 At oplyse børnene om helligdage og højtider i bygden og i landet. 

 Bedre udnyttelse af dyr omkring bygden og oplyse børnene derom. 

 Skabe tæt samarbejde med bygdens virksomheder så børnene kan besøge dem. 

Man lærer børnene til at blive mere selvstændige med følgende  
 At børnene lærer at tage selv tøj på og af, i samarbejde med forældrene. 

 At have et barn med i køkkenet til at hjælpe til med madlavning 1 gang om ugen. 

  

 Hænge billeder op i toiletterne som børnene kan efterligne når de skal vaske sig. 

 Lære at skære maden selv ved spisning, smøre selv maden, og bære tallerkenerne selv ud til 

køkkenet. 

 At inddrage dem til aktiviteter og til hvilke som helst opgaver. 

 At inddrage dem til rengøring af soveværelserne om fredagen. 

 At have emne om Kammagiitta (Lad os være venner) om fredagen, at have Kamma Bamse 

med hjem, og fortælle om mandagen. 
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 At træde frem og forklare til børnene og personalet inden dagen er omme om mandagen når 

de har bragt legetøj med til daginstitutionen. 

Styrke barnets udvikling gennem leg og selvstændighed.  
 At være med til at udvikle barnets forestillinger, produktivitet, hukommelse (forståelse) 

udtryksevne ved: 

Læring af eget og andre børns navne blev hurtigere ved at lave huskespil med børnenes 

billeder og navne. 

 Lære at lege fantasileg med andre børn med køkkenleg, teselskabsleg samt mor og far-leg. 

 For at udvikle deres hukommelse og ved at sætte billeder med deres navne op på væggen, kan 

de hurtigst lære deres egne og andres navne, samt at hjælpe de yngste med at huske navne ved 

hjælp af drikkeglas. 

 Lære med at udtrykke sig med ord om hvordan de og andre børn har det. 

 Ved at sætte billeder op på deres omklædningsskabe og ovenpå deres senge i soveværelset.  

Vejledning til at respektere børnenes kultur og ord under udviklingen. 
 Lære dem om hvordan man skal behandle naturen og omgivelserne som følgende: 

At kunne være ude uanset vejret, lære at man ikke skal smide affald overalt. 

 Oplysning om naturressourcer, give viden om dyrene og lære hvordan de skal spises. 

 Lære hvordan sprog skal bruges uden at rette dem. 

 

Lære barnet om et bedre kendskab til sin identitet. 
 Lære barnet at sige sit navn og skrive det som følgende: ved at give barnet skema med hjem 

som skal udfyldes med bedsteforældrenes, forældrenes og søskendes navne. 

 Lære sit eget køn f.eks.: pige og dreng. 

 Forberedelse til skolestart, lære at sige navne, tal, farver og bogstaver. 

 

Årsplanen 2019 blev udarbejdet sammen med forældrene og personalet: 

Januar måned: -Emne om udklædning 

-Nytårssammenkomst 

-Kulturnatten 

Februar måned: -Fastelavn 

-Skidag 

Marts måned: -Lave sneskulptur 
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-Emne om mærkedagen til omkomne til søs 

-Emne om Påske 

April måned: -Gåtur ud til isen 

-Emne om hundeslæde 

Maj måned: -Emne om stenbider 

-Emne om måger og deres æg 

-Emne om ammassætter 

Juni måned: -Aktiviteter i anledning af børnenes dag 

-Emne om nationaldagen 

Juli måned; -Tage ud til naturen og lave mad 

-Emne om ørreder  

August måned: -Emne om rensdyr 

-Emne om moskusokse 

September måned: -Emne om bær 

-Samle naturforråd 

Oktober måned: -Orienteringsbesøg i forskellige virksomheder 

-Emne om torsk 

November måned: -Lære husholdningsopgaver 

-Emne om adventssøndage  

December måned: -Emne om julen 

-Øve til Santa Lucia (Med emne) 

-Personalet og børnene trækker lod hvem de skal give gave i julegave 

-Dans om juletræet 

-Fælles juleklip (Forældre, børn og personale) 

Derudover skal børnene have andre aktiviteter ud fra målsætningerne. 

 

Mål i 2018 er som følgende: 
 Vores mål i år er, at realisere Daginstitutionens Nuunu´s mål ved at: 

1. Have samarbejde med forældre vedr. barnet bliver mere selvstændig. 

2. Lære barnet at få mere selvtillid. 

3. Lære dem at udtrykke ordene korrekt. 

4. Lære om at være ryddelig, have orden og sundhed. 
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5. Lære om nærhed og kontakt til medmennesker og børn. 

6. Forberedelse til skolestart, klar til overgangen til skole. 

7. Forbedre nærheden og kontakten til forældrene, og have målsætning om et bedre og 

trygt samarbejde. 

8. At børnene spiser mere af vores eget naturressourcer, og lære dem om navnene og om 

sundt mad. 

9. Lære om at træde frem blandt mange mennesker: ved at lade børnene fortælle om 

deres legetøj til andre børn og personale når man har taget legetøj med til 

daginstitutionen. 

10. At deltage ved fejring af mærkedage/helligdage. 

 

Pædagogiske målsætninger: 
Vores pædagogiske målsætning er, at lave aktiviteter ud fra enkelte børns status. At lave aktiviteter 

ud fra De 7 principper med hensyn til støtte og udvikling. Qeqqata kommunia´s mål er at have godt 

samarbejde med forældrene ud fra barnets status. 

At have samarbejde med forældre som har behov for hjælp og motivation til opdragelse, og give 

oplysninger om forholdene man kan opleve under barnets udvikling. At udtrykke pædagogiske 

tankevækkende oplysninger til forældrene under samtale 

Fremstille nogle af aktiviteterne gennem året 
Følgende aktiviteter blev lavet under emnet om ørreder i juli måneden: 

Højtlæsning til børnene om ørred, tage ud til søen og kigge efter hvad den spiser, tilberede en hel 

ørred sammen med børnene, lege ud fra en ørred. 

                        

En hel sæl blev købt og tilberedt sammen med børnene, og smagte sællever.  
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I August måned havde vi emne om sten: 

Der var højtlæsning til børnene om sten og planter, samle sten og planter i naturen, male sten 

udendørs, udeleg ved at bruge sten og planter. Og tilberedning af forskellige mad sammen med 

børnene. 

      

   

Vi havde også emne om rensdyr: 

Højtlæsning til børnene om rensdyr, farvelægning, tegne og lave fortællinger.  Tage ud til naturen for 

at samle det som rensdyret spiser, spise suppe med rensdyrkød, lave pynt af tørret rensdyrmad, lege 

at være en rensdyr. 

      

   

Lære børnene hvad en rensdyr er, og hvad den kaldes. 

I September måneden havde vi emner om forskellige dyr og lave huskespil af børnenes navne sammen 

med børnene. 
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I Oktober måned havde vi emner om børn som skal starte i skole, og lærte de næste som skal starte i 

skole om deres navne og lære dem hvordan man siger tal og farver og bogstaver. 

   

I November måned havde emne om julekalender i julemåneden. Og øve til Santa Lucia. Lave 

lysestager ved at bruge mel. 

         

I December havde vi emner om at lave julegaver, Santa Lucia, dans om juletræet og havde 

julearrangement med forældre og bedsteforældre.  Fejre solhvervsdagen sammen med forældrene og 

bedsteforældre. 
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Daginstitutionens pædagogiske målsætninger / kendetegn og kulturelle mål 
Ansættelse af en uddannet resulterede i, at børnene får mere at spise af vores naturressourcer og 

grønlandske produkter og bedre udnyttelse af naturen. Bedre pædagogisk samarbejde med 

forældrene, og bedre kendskab til dyrene tæt på bygden, og hvordan man tilbereder dem. En af vores 

nyeste kendetegn er, at børnene går ud uanset hvordan vejret er. Og gå en tur ned til stranden mens 

der er lavvande, for at barnet skal forstå hvornår der er lavvande og højvande og at stranden ikke er 

farlig hvis man passer på. 

Vurdering af årsplanen 

Efter der blev ansat en uddannet i midten af året, blev aktiviteterne flere, og børnene begyndte at 

deltage mere i aktiviteter. Udnyttelse af naturen blev større, og 1 af målsætningerne til næste år er at 

gøre det endnu større. Forældrene er mere tilfredse med børnenes egne kreationer, da de er begyndt 

at lave dem selv helt fra bunden af indtil de er færdige. 

Man kan se flere af børnene kreationer indenfor, børnene har mere at fortælle om dagen når 

forældrene kommer og henter dem. 

Man kan sige at vores aktiviteter har været succesfulde i løbet af det halve år, og man kan tydeligt 

mærke forældrerådgivningen om børneopdragelse. Selvfølgelig skal nogle af målsætningerne 

forbedres. En af tiltagene skal være hvordan man kan lave ændringer i de aktiviteter der ikke er 

lykkedes. 
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Inddragelse af forældremyndighedsindehavere og forsørgere 
Forældrene har nævnt at samarbejdet med forældrene er forbedret efter en uddannet blev ansat i 

daginstitutionen.  De er begyndt at deltage mere til møder og sammenkomster. Mange deltager til 

forskellige planer, og det kan forstås at det går i den rette vej da det er en af målsætningerne. 

Personale 

Rådgivning til personalet med hensyn til planlægning til udgangen af året, tilpasning til 

arbejdspladsen og klienter, at kunne skille hjem og arbejde. følgende er startet: 

 Tydelige arbejdsskema om måneden. 

 Børnenes køkkenskema. 

 Delegering af opgaver ugentlig.  

 Pædagogens og medhjælpernes ansvarsområder. 

 Vejledning til De 7 principper er blevet tilgængelig. 

 At være opmærksomme på at man skal tjekke børnenes ekstra tøj, meddele forældrene. 

 Pædagogiske målsætninger til næste år. 

 Hvordan kan vi forbedre kontakten samtaleteknikken med forældrene. 

 At tage barnet til en anden stue væk fra de andre hvis man skal snakke med barnet. 

 At være lige med barnet under samtalen. 

Personalet inddrages og følger nøje med til kommende aktiviteter, hvor de får vejledning om hvordan 

de kan yde service til børnene og hvilken adfærd der er bedst for barnet. At følge med i eksterne 

oplysninger og arrangementer. 

Og en af det ting man har lagt mærke til er at sige tak til personalet inden fyraften, fremmer 

personligheden hos personalet. 

Særlige målsætninger i det nye år 
Hvordan kan vi styrke børnenes egenskaber ved at bruge følgende? 

 Idrætsfolk. 

 Kunstnere. 

 Forskellige med uddannelser. 

 Fangere og fiskere.  

 Ældre. 

 Og andre vi kan bruge omkring os. 
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Idet vi kan styrke vores daginstitutionsbørn ved at bruge dem og da det er dem som er omgivelser og 

medmennesker under barnets udvikling. Vi skal fortsætte med vores oplæring af børnene ved at 

inkludere disse til årsplanen.  


