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Fritidshjemmet “Angaju” 

Ujuaansip aqq. 4 

Postbox 28 
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Årsplan for 2019 

 

 



1 
 

Indhold:...................................................................................1 

Præsentation af Fritidshjem “Angaju” samt åbningstider: 

Antal børn. Personalefordelingen, Målsætninger for Fritidshjem 
”Angaju”.........................................3 

Personalerokering i stuerne.....................................................................................4 

Systuen, Køkkenet, TV-rum, Legerum,  4 

Malerum, Udendørs legeplads..................................................................................5 

Skolens gymnastiksal, Pædagogiske målsætninger............................................5 

Fælles målsætninger i Qeqqata Kommunia......................................5 

Samarbejde vedr. barnet, Brugernes og forældrenes værdier...6  

Værdier for institutionen, møder med børnene..........................................6 

Børnene har lavet deres værdier under mødet...................................6-7 

Forældrene eller forsørgerne deltog.....................................8 

Aktivitetstraditioner som skal bibeholdes................................................8 

Aktivitetsplaner for året 2018 i Fritidshjem “Angaju”.........................8  

  



2 
 

Præsentation af Fritidshjem ”Angaju”´s bygning: 

Selve bygningen er gammel, og omfanget er  

  B-201 m m m m M2 

1
 e

ta
ge

 hovedbygning 8,10 14,90     120,7 

vinduesniche 2,94 1,00     2,9 

vinduesniche 2,94 1,00     2,9 

trapperum 3,28 7,92     26,0 

2
 e

ta
ge

 hovedbygning 8,10 14,90     120,7 

vinduesniche 2,94 1,00     2,9 

vinduesniche 2,94 1,00     2,9 

trapperum 3,28 7,92     26,0 

I alt bruttoareal   305,1 

 

Den blev åbnet som børnehave den 23. november 1957 

Og ophørte som en børnehave den 31. juli 2015. 

Det blev til Fritidshjem ”Angaju” den 1. august 2015. 

Offentlig indvielse var den 23. november 2015. 

Fritidshjem “Angaju” er placeret i byens centrum og er omringet af Nukissiorfik, 

Telepost telefonmøntørværkstedet, Brugsen, samt 3 veje.  

Udendørs legeplads er meget stort med 2 skure, hvor man benytter den mindre skur 

til udendørs redskaber såsom ski og andre ting, det anden lidt større skur er blevet 

renoveret  til et værksted. Men vi bruger den ikke da den ikke er varme. Vi bruger 

kun den i sommerperioden, og holder op med at bruge den om efteråret, når vejret 

bliver koldere. 

Åbningstider: Mandag til fredag kl 07:00 - 17:00 

Fra 1. oktober har vi åbent for unge mellem kl. 19:00 - 21:00, for 5.-6. klasser indtil 

marts måned. 

 

 
Antal børn: 
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Fritidshjemmet er forbeholdt til efter skoletiden, hvor der er plads til 40 børn som går 

i 1.,2.,3.,4. klasseelever i aldrene 6-9 år.  Derudover er der plads til 40 5.-6. klasser, i 

aldrene 10.-11. år, om aftenen i dagene mandag til onsdag.  

 

Personalefordeling:  

Ledelsen i “Angaju": 

Leder: Souschef:  

Grethe Heilmann  Frederikke Therkelsen 

 

Personalenormering: 1 Leder, 1 souschef, 1 pædagog, 3 socialmedhjælper, 3 ½ 

medhjælpere, ½ rengøringsassistent. Når rengøringsassistenten har lavet rengøring 

om formiddagen, arbejder hun som medhjælper for resten af dagen. Der er 9 

medarbejdere. Vi plejer at tage praktikanter. Pågældende der rejste pr. 30. oktober 

2017 skulle ellers blive med uddannelsen i 20109, men da hun skal føde i februar, 

har hun orlov fra januar. 

 

Målsætninger Fritidshjem ”Angaju”: 

 Aktiviteter med barnets interesser som udgangspunkt, og støtte barnet i dens 

visioner om realisering.  Udvikle børnenes evne til at stå frem.  

 Benyttelse af naturen; aktiviteter i forhold til årstiden. Samle naturforråd.  Og 

mere kropsbevægelse; skiture om vinteren, udflugter om sommeren.  

 Forældrenes værdier: at børnene deltager i planlægninger, og at de få tildelt 

ansvar.  

 På institutionen mener vi, at det er vigtigt, at børnene og forældrene oplever 

tryghed, tillid, nærvær og moralitet.  

 

 

Personalerokeringer i stuerne:  

Personalet bliver i en stue i 1 uge, og efter 1 uge er gået, omrokeres de til en anden 

stue.  Personalet laver aktivitetsplaner ud fra deres egne ideer.  
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Børnene laver aktiviteter ud fra deres interesser.  Dog bliver de tilbudt andre 

gøremål.  

Systuen: 

Stof/skind, perler, strikkegarn, eller man kan bruge andet.  Man kan ligeledes lave 

andet ved at bruge naturressourcer.  (strå) 

 

Køkkenet:  

Den bruges til bagning og madaktiviteter, ligeledes ved opvasken.  Der bruges 

naturressourcer.  (Sortebær) lave marmelade. Lave the af grønlandsk post (en 

plante). 

 

TV-rum: 

Spilrum, afslapningsrum, højt oplæsning, til at bruge IPad. 

Det der står skrevet sker ikke på samme tid, der fastsættes datoer og tid, f.eks. dem 

som vil spille om mandagen skrives på og får klokkeslæt.  Ipad om torsdagen 

mellem kl. 13-15. Om fredagen medtager børnen DVD, som de selv kan se mellem 

kl. 13-15:30. 

 

Legeplads:  

Her bruges forskellige legeredskaber, som kan benyttes af to personer, såsom: 

puslespil, dukker, forskellige dyr, lodu, dam, spilkort, sequence, lego og andre 

legetøj. 

 

 

Malerum/håndarbejderum: 

Aktiviteter kan være fra maling, tegning, klipning, limning og andet håndarbejde.  Der 

kan ligeledes laves håndarbejde med naturressourcer.  Østers, grønlandske planter. 

Vi laver også genbrug, f.eks. toiletpapirruller, champignonglas og andre som kan 

genbruges.  
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Udendørs lege:  

Dem der har lyst leger meget udenfor fritidshjemmet uanset årstiden, der er 

personalevagt ved behov.  Og dem der har ansvaret for snerydning, skal rydde sne.  

 

Brug af skolens gymnastiksal: 

Fritidshjemmet bruger gymnastiksalen en gang om ugen, der laves gymnastik ved at 

dele børnene til 2 hold, som 2 medarbejdere afholder. 

 

Pædagogiske målsætninger: 

Formålet er ”Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed”, hvor 

kultur- og fritidsvirksomhed forstås folkeoplysning, arrangementer med kulturelt 

indhold og andre almene kulturelle aktiviteter i fritiden, herunder fritidsundervisning, 

fritidshjem, fritidsklubber og børne- og ungdomsorganisationer. 

 

Formålet med Qeqqata Kommunia´s fælles målsætninger:  

Formålet med de fælles målsætninger er, at sikre at børnene og personalet i 

hverdage kan udvikle sig godt med god trivsel. 

Udover det, er det også i formålet med de fælles målsætninger, at sikre at børnene 

er trygge, at have tid til dem, at styrke og udvikle barnets selvtillid og 

selvstændighed, at barnet får færdighedsudfordringer i hverdagene.  

 

Samarbejde omkring barnet: 

Der skal laves forældreindkaldelse efter fritidshjemmets behov.  

Personalet i daginstitutionerne skal deltage i at støtte børn med særlige behov, man 

skal således også være opmærksomme på om et barn har problemer og skal have 

særligt hjælp ved at samarbejde med forældre. For at sikre at der ydes koordineret 

hjælp til et barn med særligt støttebehov, skal forældrene og personalet holde 

tværfagligt møde.  Vi afholder brugermøde 2 gange om året, om foråret og om 

efteråret.  

 

Forældrenes værdier: at børnene deltager i planlægninger, og at de få tildelt ansvar.  



6 
 

Værdier på institutionen: 

På institutionen mener vi, at det er vigtigt, at børnene og forældrene oplever tryghed, 

tillid, nærvær og moralitet.  

Børnenes møder: 

Der er ordstyrer og en referent når børnene holder møde en gang om måneden, det 

kan dog ske oftere ved behov, en af emnerne er: kammagiitta, dette afholdes af 

personalet, og hvis mobning bliver værre holdes der oftere samtaler.   

 

Børnene har lavet deres værdier under mødet: 

*Man må ikke mobbe 

*Der må ikke slås 

*Man må ikke lege når man spiser 

*Man må ikke holde andre udenfor  

*Man må ikke forstyrre ved spisetid  

*Der må ikke tages kvælertag  

*Man må ikke hive andre i håret 

*Man må ikke nive 

*Man må ikke kradse 

*Man må ikke skubbe 

*Stole der bruges må ikke væltes 

*Påmindelse når nogen slår hinanden  

og sige det til personalet hvis vedkommende ikke vil lytte  

*Vi skal være glade  

*Vi skal lege sammen  

*Vi skal hjælpes ad  
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*Sjov tag-fat-leg  

*Hvis man er venner leger man sammen  

*Brainstorm ved at samarbejde og snakke med hinanden.   

*Være venner og lytte.  

Ovenstående hænges op i stuerne og kan ses af alle. 

 

 

Forældrene eller forsørgerne var inddraget: 

Fritidshjemmets målsætningssøgning og til årsplanlægning. Forældrenes ønsker 

såsom, virksomhedsbesøg, udforskning.  

Forældremøde 18. april 2017 og 8.november 2018 kl. 19-21. 

Traditionellle aktiviter som skal fortsætte: Fastelavn, Påskeplanlægning, børnenes 

dag, nationaldagen og forberedelse til julen. 

 

Aktivitetsplan for fritidshjem “Angaju” for 2019: 

 

Hvornår  
Dato 
 

Hvad  Hvor Materialer Hvem  Ansvarlige  Målsætning 

Januar uge 
4 

Lave 
rengøringsmidd
el  

Fritidshjemmet 
“Angaju” 

Materialer til 
rengøringsmiddel 

Børn/personale Agnes, Frederikke 
og Juuliaaraq 

Forsøg/produktion 

Februar 
uge 7 

Emne Min krop Fritidshjemmet 
“Angaju” 

Ipad/ debat om 
det du læser 

Børn/personale Jakku, Magdalina 
og Kristine 

Ingen andre må røre min 
krop 

Februar/Ma
rts Uge 8 

Skitur Annersuaq/oqqiffik Ski/skistave Børn/personale Juuliaaraq, Fakka 
og Elisabeth 

Evnen til at bruge lemmer 

Marts Uge 
13 

Plante blomster Fritidshjemmet 
“Angaju” 

Torv/blomsterpott
e/kunstige 
blomster 

Børn/personale Fakka, Juuliaaraq 
og Elisabeth 

At iværksætte noget 

4. marts  Skitur Qoororalak Forklaring om 
fastelavn 

Børn/personale Jakobine, Kristine 
og Magdalina 

Aktivitet   

Apri Uge 16 Virksomhedsbe
søg  

Bliver besluttet i 
starten af året 

Fotografer, 
spørgsmål 

Børn/personale Agnes/Jakku Få mere viden  

Maj Uge 19 Lang gåtur Til lufthavnen Passende tøj til 
gåturen 

Børn/personale Agnes, Juuliaaraq 
og Elisabeth 

Kropsbevægelse 

Juni Uge 24 
 

Naturforskønne
lse   

Udenfor 
fritidshjemmet 
”Angaju” 

Store sorte 
poser/Nylonhands
ker/river 

Børn/personale Fakku, Jakku Respekt for naturen 

Juni 
Juni Uge 
26, 5 Dag 

Lejrture/samle 
forråd/fiske/fjel
dture  

I naturen, måske 
(Ikkamiut) 
 

Fartøjer Børn/personalet/o
g mandlig 
medarbejder 

Juuliaaraq/Fakka Udnytte naturens 
ressourcer  

Juli Uge 27 Grilldag/ Udenfor “Angaju”  Kul  Børn/personale 
 

Magdalina, 
Kristine, Jakobine 

Fælles sommerspisning 
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August Uge 
32 

Samle 
planter/Snobrø
d/ 

Naturen /bagved 
landet på den 
anden side 

Sorte poser / saks Børn/personale Juuliaaraq 
Elisabeth, Kristine 

Udnytte naturens 
ressourcer  

September 
Uge 37 

Samle bær  I naturen/ Fryseposer Børn/personale Jakku, Fakka Udnytte naturens 
ressourcer  

September 
Uge 38 

Lave 
marmelade 

Fritidshjemmet 
“Angaju” 
 

Bær/Gryde/Ingredi
enser  

Børn/personale Jakku, Fakka Udnytte naturens 
ressourcer  

Oktober 
Uge 42 

Lave bolsje Fritidshjemmet 
“Angaju” 
 

ingredienser til 
bolsjer 

Børn/personale Jakobine, Agnes 
og Magdalina 

Aktivitet  

November 
Uge 47 

Gallafest Fritidshjemmet 
“Angaju” 
 

Fællesspisning  Børn/personale Fakka/Juuliaraq/K
ristine 

At kunne lave noget sjovt 
fælles 

December 8 Juletræsdans  Fritidshjemmet 
“Angaju” 
 

Juletræ  Børn/personale Agnes, Jakobine Fællesskab 

 

 


