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Årsplan 2019 til daginstitutionen ‘’Paarsi’ 

 

 

 

Daginstitutionen ‘’Paarsi’ 

Annertusoq 1056 

3912 Maniitsoq. 

Postbox 170 

Tlf: 81 35 30 fax: 81 40 41 

Email:paarsimaniitsoq@qeqqata. 
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Præsentation af daginstitutionen: 
Daginstitutionen ‘’Paarsi‘’ blev officielt indviet den 14. maj 1990. 

Daginstitutionen er normeret til 44 børn fra 0-4½ år. 

Der er tre stuer ved navn: “Niviukkat” – “Pakkalukkat” – “Qilalukkat”. 

Stuen “Niviukkat” børn fra 0-3 år 12 børn 

Stuen “Pakkalukkat” børn fra 0-3 år 12 børn 

Stue “Qilalukkat” børn fra 3-5 år 20 børn 

Personalenormering: Soc.Pædagog, Soc.Hjælper /barnehjælper, Medhjælper, 

rengøringsass./køk.medarbejder. Personale i alt 11. 

Daginstitutionen åbner kl. 6:45 om morgen, og der er en afleveringsfrist kl. 09:00. Såfremt 

man har en god årsag til for sent aflevering, skal dette meddeles inden kl. 9:00. Børn skal 

modtages uanset om de afleveres senere. Der findes en løsning ved samtale med 

forældre/værger ved ofte sen aflevering. 

Spisetider, morgenmad slutter kl 8:00  Frokost kl. 11:00. Der serveres varme retter tirsdag og 

torsdag. Smørrebrød mandag, onsdag og fredag. 

Eftermiddagsmad kl 14:00 Der gives ekstra snacks til at slukke sulten mellem måltiderne. 

Der serveres vand og mælk. Børnene drikker vand efter behov. 

Børnene hentes senest 16:45 ved lukketid. Familieområdet kontaktes kl: 17:00, såfremt et 

barn ikke er blevet hentet. Personer, der henter børn skal være over 12 år. Børn må ikke 

hentes af berusede personer, og ved sådanne tilfælde kontaktes familieområdet. 
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Benyttet lovgivning: 

Pædagogiske målsætninger 
Formålet i "Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til 

børn i førskolealderen” er, at sikre enkelte børn får det bedst mulige støtte ved at have 

samarbejde med forsørgelsespligtige forældre/barnets forsørger med at have barnet i centrum, 

således kan man sikre at barnet udvikler sig sundt og indholdsrigt.  
 

Verdensmål 4, Kvalitetsuddannelse. 

 
Målsætninger: 

Disse berøres altid når man bruger De 7 Principper. 

 Delmål 4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gennemfører grundskole og 

ungdomsuddannelse af en høj kvalitet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. 

Adgangen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle. 

 

 Delmål 4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstrækkelig udvikling, omsorg og 

skoleforberedelse i førskolealderen, så de er klar til at starte i skole.  
 

 

 Delmål 4.3 Alle kvinder og mænd skal have lige adgang til videregående kvalitetsuddannelse 

inden 2030, til en overkommelig pris. Det kan være teknisk eller håndværksmæssig 

uddannelse, eller universitetet. 

 Delmål 4.4 Inden 2030 skal vi i betydelig grad forøge antallet af unge og voksne, der har 

relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Heriblandt de tekniske og håndværksmæssige 

evner, der gør det muligt at starte egne virksomheder og skabe anstændige arbejdspladser.  

 

 Delmål 4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes uddannelse. Vi skal 

også sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte 

grupper, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer. 
 

 

 Delmål 4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del af voksne mænd og 

kvinder kan læse, skrive og regne. 

 

 Delmål 4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de 

evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet 
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uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, 

promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af 

kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling. 

 

 Delmål 4.a Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med opmærksomhed på både 

piger og drenges behov, og også med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-

voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.  

 

 Delmål 4 b Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af stipendier, der er 

tilgængelige for udviklingslandene. Især for de mindst udviklede lande, små ø-

udviklingsstater og afrikanske lande. Stipendierne skal være til optagelse på højere 

læringsanstalter, herunder erhvervsuddannelser og uddannelser inden for informations- og 

kommunikationsteknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gives stipendier i 

udviklingslandene til både at studere i andre udviklingslande og i udviklede lande.  
 

 

 Delmål 4 c Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede lærere betydeligt, blandt andet 

gennem internationalt samarbejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder især i 

de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater. 

 

Principper 1-7. 

Værktøjer vi primært benytter under barnets udvikling i daginstitutionen er, principper 1-7. 

Yderligere historik om Principper kan hentes i daginstitutionen.  Dette fremlægges 

uddybende under forældremøderne. 

T1: Fælles produktiv aktivitet. 

T2: Sprog og begyndende skrive og læse udvikling. 

T3: Skabe sammenhæng 

T4: Kompleks tænkning via spørgsmål 

T5: Læringsdialog. 

T6: Modellering, visualisering og demonstrering. 

T7: Børnestyret aktivitet 

Ved aktiviteter følges overordnede metoder:  1. Klargøring  2. Konkrete indsats. 3. 

Evaluering, fællesdrøftelser, dokumenteringer. Ved benyttelse af følgende redskaber: Video, 

I-Pad, Computer og kamera. Medarbejderne i stuerne laver redegørelse om deres planer. 

 
Vurdering og dokumentation 
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Daginstitutionerne skal have forældresamtaler mindst 2 gange om året, med hensyn til 

samarbejdet om barnets udvikling.  ”Samtalen vedr. barnets udvikling, skal ske i den måned 

som barnet har fødselsdagsdato, og efter et halvt år”. Den anden udviklingssamtale kan 

afholdes i barnets hjem.  

 

Følgende benyttes til barnets udviklingsstatus:  

Følgende benyttes til forældresamtaler ang. barnets udviklingsstatus: 

I Vuggestuen: Barnets egenskaber i henhold til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse. 

I børnehaven: I henhold til barnets udviklingsstatus-barometer (MIIM -3). Og alle disse 

skrivelser videregives til det sted barnet flytter til. 

 

Metode som benyttes til forbrugermødet 

Metode som benyttes til møder, forældrene får mulighed til at drøfte om overskriften ved 

mødet i grupper, hvor de kan lave vidensdeling og samarbejde, og efterfølgende informere 

personalet.  

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:  
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, samarbejder 

forældrene og personalet herom.  

Der afholdes tværfaglig møde efter behov. 

Tidligt indsats: 

Som personale anser vi som vigtigt at vi er med til at opfylde barnets behov lige fra 

fødslen, som er følgende: at barnet har noget at spise, får nok søvn, at barnet oplever 

varme, nærhed og trivsel. 

Man udnytter muligheden for tidlig indsats med hensyn til at smidiggøre samarbejdet med 

forældrene med barnet som udgangspunkt, hvor forældrene og personalet holder møde før 

problemerne bliver større (med målsætninger), derfor undgår man forhindringer som barnet 

ellers kunne have oplevet og en tidlig løsning bliver resultatet. 
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og netværksmøde afholdes efter behov 

Vi kigger altid på hvilke behov en person har ifølge Maslow i vores 

arbejdstid i hverdagene. 
 

Eget evne til realisering/selvstændighed 

• målsætning, evner til at skabe noget, afprøvning, udvikle med nye ideer. 

Vedr. personligheden 

•  kendskab til hvor man står, beskytte eget identitet, anerkendelse, 

personlighedsforståelse. 

Vedr. de sociale 

• fællesskab, kærlighed, nærhed, kontakt, anerkendelse,   

Vedr. følelser /Tryghed 

tryghed, beskyttelse, faste forholde. 

Fysiske behov, behov fra fødslen: 

•  Mad, nok søvn, varme/ Nærhed, trivsel. 

Det kører fra de nederste og opad. 

Daginstitutionens målsætninger: 
Et barn med selvværd.  

At barnet forstår, at barnets egenskaber som individuel vil blive støttet, hvor man får 

mulighed for at få lyst at lære, have vilje, mod og ikke at holde tilbage, at være stolt over sit 

identitet, vi udnytter naturen i vores målsætning som en vigtig del, aktiviteter tilpasses til et 

barn med selvværd.  

Årsplan for aktiviteter hænges op på opslagstavlen. 

Målsætning i sund krop i takt med årets sæsoner: en indhegnet stejl areal under Paarsi, som 

ligger tæt på stranden benyttes, også til at udnytte og passe naturen, f.eks.er der følgende 

aktiviteter: Udendørs rengøring, løb udenfor daginstitutionen, gåtur via vejen, udflugt til 

naturen og indsamling af naturens ressourcer og lege i søer og sneen 

Det anses som vigtigt og værdsat at have hverdagsrammer:  
Med hensyn til opdragelse anses det som vigtigt at barnet forstår lige fra spæd at få sat grænser og 

rammer, og disse benyttes mærkbart i børnehaveafdelingen “Qilalukkat”. 

En af vejledningsredskaberne som bruges til et barn med selvtillid er, morgensamling og stuemøder 

mellem børnene og personalet (i børnehaveafdeling Qilalukkat), hvor børnene kan sige hvad de 

ønsker at sige, samt drøfte KAMMAGIITTA, de kan have emner ud fra hverdagsting, børnene 

rokeres rundt med at være sekretær og ordstyrer, og sekretærernes notater respekteres og 

bliver hængt op på opslagstavlen så forældrene kan se dem  
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De har en lille stue i kælderen (vi kalder den Hvilestue) 

Idet det kan være hårdt for nogle af børnene at være blandt mange, tilbringer man tid sammen 

med få børn dernede, på den måde kan man lette børnenes dag. 

Vi anser det som vigtigt at det er forældrene som har ansvaret for 

børnene. 

At de skal have ansvaret ved aflevering, indtil de overdrage barnet 

hos personalet, og det samme når de kommer ind for at hente 

barnet, da det er meget vigtigt for barnet at forældrene har en god 

kontakt til barnet. 

Af fællesaktiviteter er bl.a.: 
Fastelavn, skidag, snedag, kure ned af bakken på en sælskind, fællesspisning, sammenkomst 

om aftenen samt juletræsdans. 

Vi anser fællesjuletræsdans mellem børnene og personalet vigtigt, da børnene og personalet 

fungerer som familie i hverdagene, og da børnene tilbringer tid med familien i juletiden og 

danser om juletræet sammen.  

Samarbejde med forældrene: 
 

For at barnet kan få en god start og en tæt samarbejde med forældrene kan få en god start, 

afholder man en særskilt samtale med forældrene i de dage barnet kommer på besøg, når 

barnet skal til at starte i daginstitutionen, og der udfyldes Børnemappen sammen, hvor man 

forklarer forholdene i daginstitutionen. Der afleveres også en velkomstpjece til 

daginstitutionerne i Maniitsoq og omegnen og vuggestuerne i Qeqqata Kommunia, vedr. 

daginstitutionernes retningslinjer om smitsomme sygdomme. 

Vi anser det som vigtigt at barnets ophold i daginstitutionen er trygt, derfor er det ønskeligt at 

man informerer personalet hvis der er sket ændringer i hjemmet, idet barnet kan have det 

hårdt og ønsker at blive forstået hvis barnet er utrygt og forældrene ikke har givet besked, 

men hvis personalet er blevet informeret tidligt om hvad der er sket, kan barnet føle det og 

dette kan gøre dagen mere lettere. 

Vi vægter at barnet har fået morgenmad, når de afleveres i 

daginstitutionen.  
Vi ønsker så vidt som muligt at barnet afleveres efter at være sørget for og skal have spist 

morgenmad. Idet barnet lærer at spise morgenmad i hjemmet. Og derved se det som noget 

naturligt.  Daginstitutionen har dog lidt madvare til børn, som ikke har spist. 
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Forplejning 
Vi får bragt mad udefra.  

Madplanen kan ses på opslagstavlen i gangen. Man er opmærksomme på allergikere.  

Beklædning 
Forældre har ansvaret for at give deres børn tøj og skiftetøj, der er tilpasset vejret. Da børn 

opholder sig meget udendørs. 

Ved akutte tilfælde 
Ved akutte tilfælde skal personalet tage barnet med til sygehuset, og forældre informeres 

umiddelbart. 

Daginstitutionspersonlet må ikke give medicin, men hvis barnet får fast medicin kan en fast 

ansat give det. 

Årsplan for aktiviteter hænges op på opslagstavlen. 

Aktiviteter, som forældre kan deltage ved oplyses via opslag.   Stuevise aktiviteter kan ses i 

opslagstavlen uden for stuen. 

Overgang til de større børns stue i bygningen 
 Når et barn er fyldt omkring 2½ år og har evner som et barn på 3 år, bliver barnet flyttet fra 

vuggestuen til børnehavestuen (den tredje stue). Oplysninger om barnet videreformidles. 

(overgangsskema). Overgangsmetode, personalet oplyser forældrene og udleverer et brev 

efterfølgende og sender oplysninger til daginstitutionskontoret.  Og der arrangeres overgang 

efter samarbejde med forældrene, der skal så vidt muligt være mindst 2 spædbørn som flytter 

på samme tid.  Dermed føler et barn ikke at være alene. 

Overgang til førskoledaginstitution 
Børn flytter til førskoledaginstitution Aanikasik efter de er fyldt 4 år. Og forældrene til overgangsbørn 

informeres. 

Ekstern samarbejde 
Børnene besøger bla. Neriusaaq (plejehjemmet), Paarnguliaq (ældre idrætsforening), museum 

og andre virksomheder. Og de deltager ved arrangementer i byen. 

Barnevognsskur  
Forældrene har selv ansvaret for placeret ting i skuret udenfor daginstitutionen.  

. 
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Personalemøder vedr. arbejdet og deres kontakter 
 

Hver dag kl. 09:15- 09:30. Leder fra hver stue, lederen og køkkenmedarbejderen holder møde 

sammen, hvor de deler oplysninger (Morgenmøde), derefter er der gymnastik. 

Mødelokale hvor personalet afholder husmøde hver måned. 

Om formiddagen 

 Lederen, stuelederne og køkkenmedarbejderen deltager ved behov. 

 Pædagogisk møde, hvor lederen og medarbejderne i stuerne deltager på skift. 

 Daginstitutionslederne, souschefer, daginstitutionskoordinatorer fra byens 

forskellige daginstitutioner og kontormedarbejderen fra 

daginstitutionskontoret er med til fællesmøder. 

 

Møder om aftenen 

 Hele personalet holder møde sammen. 

 Personalet i stuerne holder møde. 

Eksterne møder 

Der er deltagere til Tidligindsatsmøde 

 Børnehavemøde 

 Vuggestuemøde 

 Fællesmøde. 

o.s.v 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Stueaktivitetsplaner til 2019: 
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Udarbejdet af Leder i daginstitution “Paarsi”: Mette Rosing Petersen.December 2019. 
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Rapport 2018 

Årsplanerne realiseres i løbet af året. 

Årsplanen til 2019 redigeres forståeligt og tilpasset. 

Med hensyn til børnene vil vi gerne vurdere årets løb som rigtig godt, 

vi har samarbejde med forældrene ud fra barnets status og adfærd i 

vores service, hvorledes man løser problemet inden det bliver for 

stort, det kan mærkes at børnene ikke kræver så meget sær 

behandling da man i år har udnyttet dette metode, og det er noget vi 

kan være meget stolte over. 

Med hensyn til forældrene føres der en god samarbejde med 

forældrene med barnet som udgangspunkt, og dette sker smidigt og 

forældrene udtrykker deres tilfredshed. 

Personaleforhold. 

I år har vi personale ifølge normeringen: Alle pædagogstillinger er 

besatte samt Socialhjælpere og medhjælpere, nogle af de ansatte er 

bortrejst med grund og nogle tager på kursus, ved tilfælde af 

sygefravær/barnsygdage, hjælper alle medarbejderne til i huset. (1 

medarbejder er blevet suspenderet iht. personalepolitikken, idet 

sagen stadig er i gang er vedkommende endnu ikke på arbejde, der 

kommer først en afgørelse når sagen er afsluttet. 

Referent Lederen: Mette Rosing Petersen 


