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Årsberetning 2018 
 

Fritidshjem Sikkersoq 
 
Bygningen: 
 
Fritidshjemmet Sikkersoq er pasningsordning efter skoletiden. Med hensyn til huset er bygningen 
meget godt stand, men hvor der er behov for vedligeholdelse som alle andre bygninger. 
 
Bygningen er opdelt i 7 aktivitetslokaler, endvidere anses gangevagt og køkkenet som 
aktivitetslokaler. 
 
I januar måned var det besværligt at opvarme bygningen, hvor vi har oplevet kolde radiatorer og 
frostsprængt rør. Efter kontakt til Området for Teknik og Miljø samt Direktionen, gik reparation af 
radiatorerne igangsat af Vvs hurtigst muligt. Idet bygningen ikke blev opvarmet under 
reparationer, og for ikke at bare sende brugerne hjem, tog vi kontakt til ”Sukorsit” og 
”Fritidshjemmet Naasoq”, hvor vi dermed kunne finde værested for vores brugere. Dette 
varierede fra dag til dag, frem til slutningen af januar, idet det kom an på om bygningen var 
opvarmet, heldigvis bød de os velkommen og gav os mulighed for at være et sted, hvor der var 
varme. 
Dette resulterede i, at nogle planlagte aktiviteter ikke kunne gennemføres, men igangværende 
aktiviteter blev gennemført. 
 
I forbindelse med økonomien, blev der foretaget omplaceringer i henhold til anmodningen, dette 
gjorde vi ved at omplacere fra konto til konto, og vores ønsker til direktionen blev rettet op på, på 
en anden måde. 
 

Børn: 
 
Fritidshjemmet Sikkersoq har plads til 71 børn. 2. klasse og 3. klasses elever samt 6 der er 4. 
klasses elever, som har ansøgt om dispensation for forlængelse. Der er to handicapbrugere, som 
er på fritidshjemmet med støttepersoner. Vi har enkelte børn, som har fripladser. Der er 47 
brugere ud af 71 pladser. I starten af maj blev børnene, som skulle starte i skolen i august optaget 
på Fritidshjemmet, af de optagede børn i maj juni, begyndte 24 børn at komme i fritidshjemmet. 
Der er flere enkelte børn, som har behov for særlig opdragelse fra voksnes side. På denne 
baggrund har vi arbejdet for at de tilknyttes støttepersoner. 
 
Under morgenmødet har vi drøftelser. Under mødet finder vi sammen om handlinger med gode 
resultater. Der er flere børn, som vi servicerer udover vores normale opdragelsesmetode. Vi 
registrerer dem ikke som bekymrende, idet vi kan komme over problemerne i samarbejde med 
hinanden og i samarbejde forældre, endvidere for at respektere personernes forskelligheder og 
forældrenes traditioner og livsstil. 
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Personale: 
 
Fritidshjemmet er normeret til 10 stillinger. I starten af året var 4 stillinger ubesatte (Leder) (3 
socialmedhjælper), hvor vi har haft vikarer til disse stillinger. Heldigvis havde vi faste vikarer frem 
til sommer, som var til fordel for personalet i bygningen og brugerne. I løbet af sommeren 
opsagde en anden uddannet ansat sin stilling, så vi dermed har 5 ubesatte stillinger. Heldigvis fik vi 
ansat 1 i løbet af sommeren og 2 i løbet af efteråret. Dermed mangler vi nu kun (Leder) 
(Socialmedhjælper 1). 
Vi har 1 på revalidering via Majoriaq. 
 
Personalet har udført gennemgående oprydning i bygningen om weekenden, hvor dette ellers 
skulle foretages under Pædagogisk dag, hvor alt materiale blev hentet oppe fra loftet, alt som 
skulle fjernes blev fjernet og andre materialer, som ikke skulle bruges mere, blev fordelt til andre 
virksomheder under kommunen. 
 
Denne år deltog de ansatte i forskellige kurser, hvor de normalt deltager to og to. 
Dette er de ansatte tilfreds med, da de dermed kan udveksle det viden, de har opnået. 
 

Aktiviteter:  
 
Denne år har vi afholdt forældremøde, hvor vi drøfter status på brugerne og børnenes ønsker. I år 
blev udflugten til assaqutaq ikke realiseret for første gang, som ellers afholdes hvert år. 
Vi besluttede os for ikke tage på udflugt til assaqutaq, hvor vi prioriterede at de mange nye børn 
og de gamle børn lærer hinanden at kende, hvor vi afholdte forskellige aktiviteter under trygge 
forhold. Vandreture i naturen, madlavning ved bålet, vandretur til toppen af præstefjeldet, 
madlavning ved sandstranden, indsamling af naturens ressourcer. Endvidere tager vi børnene med 
til søer ved byen og fanger hundestejle, gåture og tager til forskellige legepladser rundt om i byen. 
Overnatninger i Fritidshjemmet. 
 
Denne sommer og juni var der aktiviteter i Fritidshjemmet Sikkersoq sammen med Marie 
Motzfeldt, i samarbejde med Qeqqata Kommunia og Taseralik, emnets overskrift var ”Plastik i 
havet”. 
Værkerne blev udstillet i Taseralik i dagene 1.-17. juni 2018. 
Dette resulterede i at børnene nu tænker mere over, at man ikke bare smider affaldet på naturen. 
Alle var glade for, at dette var en succes. 
 
Frem mod julen blev børnenes ønske om aktiviteter og planer afholdt. De forskellige lokaler blev 
benyttet til fremstilling af forskellige gaver. Lørdag blev brugt til en julesammenkomst for 
børnene, forældre og nærslægtninge, med juleklip, håndarbejde, bagning af småkager og andet. 
 
Selvom vi havde ubesatte stillinger, var der god samarbejde, og efter ansættelse af flere til 
stillingerne, var der stadigvæk god samarbejde til fordel for vores brugere og for vores opgaver. 
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Under udarbejdelse af Årsplan 2019 ultimo 2018 blev vi enige om, at vi fortsat skal have en 
tilgængeligt arbejdsplads, med fokus på brugere og kreativitet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fritidshjemmet Sikkersoq 
 
Fung. leder   Fung. souschef 
 
 
Johanne Møller   Mia Lange 


