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Præsentation af den integrerede institution Kanaartaq: 

 

Åbningstider: 7.00-17.00 (Åbningstiderne er ændret efter ønske fra forældre) ikke længere fra 7.00 i 2018. 

Nye åbningstider ser således ud; kl. 6.45-17.00. 

Den integrerede institution Kanaartaq er normeret til 64 børn i alderen 0-6 år. 

Stuerne er fordelt således: 

Spædbørn 0-1½ årige, Kigutaarnat 12 børn. Den anden stue 1½-3 årige Kuannit 12. 

I børnehaven har vi plads til 40. Kimmernat 20 børn, 3-4½ årige. Kakillarnat 20 børn, 4½ årige og op til 

skolestart. 

Den integrerede institution Kanaartaq er tilpasset til handicappede, både for barn og forældre, et handicappet 

barn vurderes som 2 børn.  

Personalet: 

I en stue er der 1 pædagog, 1 socialmedhjælper og 1 ufaglært.  1 leder med pædagoguddannelse, 1 

rengøringsassistent.  En opvasker. 

Kontakt personer: 

Nalunnguarfimmut 1, telefon: +299 866614. e-mail:kanaartaqsisimiut@qeqqata.gl 

Aflevering og afhentning af børn: 

I den integrerede institution Kanaartaq skal man senest aflevere barnet kl: 9.00. og hvis barnet skal afleveres 

senere, skal dette orienteres, hvor følgende skal være årsag; lægekonsultation, tandlægebesøg eller optikeren. 

Sige farvel og velkommen til rejsende.  Der skal ringes til: 866614. 

Bemærk; Førskolebørnene begynder at øve med at komme kl. 8.00, som sker i tæt samarbejde med forældre.  

Da den integrerede institution er et udviklingssted for børn, skal man helst undgå unødvendige sene 

afleveringstidspunkter, så barnet kan deltage i udviklingsaktiviteter.  Hvormed barnet trænes komme til tiden 

om morgenen, før barnet starter på skolen. 

Børnene skal være hentet senest kl: 17.00, og hvis forældrene ikke selv kan hente deres barn, findes der et 

skema ved aflevering af barnet (Pædagogisk kort) som skal være udfyldt med oplysninger om, hvem der skal 

hente barnet.  Vedkommende som skal hente barnet skal være fyldt 12 år, og hvis der i sidste øjeblik skal en 

anden hente barnet, så skal forældrene meddele personalet og i det mindste til barnet.  
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Stofpåvirkede eller berusede må ikke hente børn i børnehaven.  

For at beskytte barnet, samarbejder vi ligeledes tæt med personer der har depression ved aflevering og 

afhentning (det gælder forældre der henter børn).  

Allergi: 

På grund af allergi mellem børn og personale, og da der er blevet flere med allergi, sender vi 

brugere af parfume eller skyllemiddel hjem for at beskytte allergierne i den integrerede institution 

Kanaartaq. Hvor vi opfordrer dem til at undgå brug af parfume eller skyllemiddel.  

 

Børnenes spisetider: 

Barnet skal have spist morgenmad inden barnet afleveres til Den integrerede institution Kanaartaq, da 

morgenmad er vigtigt for barnet. Morgenmad til barnet skal helst være sukker fattigt. Da barnets 

koncentrationsevne og indlæringsevne påvirkes, og det er vigtigt for resten af dagen og for at børnene 

forbliver mætte i længere tid.  

Vuggestuen holder frokost kl: 10:45- næste stue fra11.00-13.00. Eftermiddagsmåltider kl: 13:45 den næste 

stue 14.00. 

I børnehaven 11.30-13.00 Eftermiddag kl.: 14.30 indtil15.15. 
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Årsplan for 2019: 

Vi har sammen med brugersamlingen udarbejdet årsplanen den 21.11.18, hvor planen blev fremlagt 

til forældrene og personalet ved fordeling ved aldersgruppemødet. Der er til forslag også indput fra 

forældre. 

Således har man også afholdt fællesbrugermøde for de ældste børns forældre den 7.11.18. 

Iht. loven er vi ligeledes medvirken til pædagogisk udvikling til førskolealderen i Kanaartaq. 

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

førskolealderen.   

Pædagogikke som Kanaartaq følger er Anerkendende pædagogik; 

Anerkendende pædagogik rummer relationer til andre, dvs. anerkendende relation.   I dette tilfælde 

er det man kan komme ud for følgende:  

 Vis positive følelser- vis du er glad for barnet. 

Her er der tale om, hvordan barnet har det som menneske. Det er vigtigt, at barnet anerkendes 

og udvikles socialt lige fra det bliver afleveret til det bliver hentet.  F.eks.; informere barnet selv 

om det er et spædbarn eller barnet skal til at starte skoleåret, at man skal snakke til barnet, ja, jeg 

lytter til dig, og jeg forstår dig, hvis du er sur, er det o.k. så skal jeg nok står ved siden af dig, 

indtil du falder til ro. Giv barnet ros, uden at skælde ud, og lad være med at forbyde barnet med 

et eller andet. 

 At være samme niveau med barnet, give råd og hjælpe barnet, på den måde kan vi 

igangsætte andre ting.   

- at man starter udgangspunkt med barnet for at opnår, at barnet skal være selvstændigt, for at 

opnår barnets evner udvikles. Vi skal vurdere barnets evner permanent, uden at fratage noget fra 

barnet. F.eks.; Barnet skal kunne sove selv, spise/drikke vand, går på toilet samt tage selv tøj på.  

Vi roser barnet, når barnet begynder at tage tøj selv eller hvis barnet tager tøj med omvendt side. 

I senere hen, under barnets opvækst skal barnet får hjælp, hvordan man tager tøj på.  

 Kommunikere med barnet, igangsætte aktivitetsplan sammen med barnet. 

 - at udspørge barnet åbent om alt hvad der end ikke er nyt, så barnet selv kan sætte ord på det. 

 Ros barnet for gode resultater barnet har vist, vis at du accepterer barnet. 

-Barnet kan opnår hvad som helst, hvor der kan være opfordring for barnet her skal vi støtte 

barnet, det er vigtigt, at man roser barnet. F.eks.: Hvis barnet turde vove noget, lade være med at 

anse det farligt, ros barnet, være sammen med barnet uden at bruge forskrækkende ord.  

 Støt barnet, så barnet kan prioritere sine oplevelser, barnet skal ikke føle, at han/hun er alene 

i verden.  
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-Under samvær med andre børn kan barnet blive ked af det, f.eks. slås om noget legetøj, så skal 

man lære barnet hvordan man tackler problemstillinger. Derefter forklarer man også det andet 

barn, hvordan de kan løse problemstillinger ved at forstår hinanden. 

 Giv barnets oplevelser mening, vis din medfølelse over for barnet, at du også føler 

situationen og du også er glad for det.  

-når barnet har gennemgået noget nyt oplevelser, så skal man gentagende gange minde barnet 

om det, dette giver gode udslag.   

 Uddyb og forklar, og får barnet til at forstår, at du også oplever barnets oplevelser. 

-man fortæller barnet at andre mennesker også kan komme i samme situation som barnet, så barnet 

ikke føler sig alene.  

 Vi skal hjælpe barnet, så barnet selv kan styre sine oplevelser, sætte grænser for barnet med 

enighed, styre barnet med gode formål og give barnet til at vælge noget og igangsætte planer 

sammen med barnet.  

-her er der tale om, at barnet selv skal kunne styre sine følelser bevidst efter sin egen vel 

befindende. F.eks.: Når barnet er vred, glad eller ydmyg, at man skal udvikle barnet, at bruge 

ord i dette område. På den måde kan barnet selv udtrykke, hvordan han/hun har det. 

Ved at bruge disse fremgangsmåder kan personalet/medarbejderne arbejde med barnet, ligeværdig med 

barnet, hvis vi arbejder sammen positivt 

hvis vi skal udvikle barnet, og opnår bedre vilkår. Barnet skal kunne føle, at hun/han er bemærket, 

lyttet og forstået. 

 

Kigutaarnat 0-1½ årig.  

6-10 måneder; 

Grovmotorik; 

Ligge på maven på gulvet, lægge på gulvet, sidde på gulvet og gå/kravle øvelser. For at undgår 

barnet skal vælte skal barnet trænes, at man holder hoved ned ad, da barnet hjerne ikke kan skelne, 

at barnet kan falde bag over ved siddende stilling.  

Når barnet overvinder sine tilbageholdenhed, så vil barnet gøre mere for at bevæge sig. Ved siden af 

dette, gynge leg, tumler rundt eller bevæge hoved på siden langsomt gentagende gange. 

Du kan prøve selv, hvordan man undgår at vælte, hvordan din følsomhed er; dreje rundt 5 gange, 

du skal ikke blive svimmel. Hvis du ikke bliver svimmel, så kan du træne din følsomhed, ved at 

balancere, så du ikke vælter, det er aldrig for sent. 
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For at lære at kravle rundt, skal barnet trænes til at bruge sine knæ, hvis barnet har benyttet begge 

knæ, vilman opnår, at barnet trænes til at tale og gå. 

I starten skal barnet sidde i skødet, så barnet ikke falder bagover, når barnet skal til at lære at sidde 

ned, i senere hen kan man lade barnet være alene ved brug af sofapude.  

Lære at tale og medvirken til udvikling; 

Enhver medarbejder skal for det meste sætte altid ord på det barnet laver og vil, således opfordre 

barnet til at lære at genkende og bruge ord. 

Under bleskift forklarer man barnet alt hvad der sker, hvad der skal ske og hvad barnet skal. f.eks. 

jeg skifter din ble og tørrer dig i numsen, ansigtet. jeg tager dig op, hvor det er vigtigt at fortælle alt 

det man gør. På den måde kan man barnet følge med i ro og mag. 

For 10-12 måneder; 

Grovmotorik; 

Motiveres til leg, lære at stå, kravle op, spise selv, vaske hænder, sidde i potten. 

Barnet starter med at øve sig i at selv holde ske og opfordres, og skal selv drikke ved at selv holde 

en kop. Barnet der vil gøre noget selv respekteres. 

Børn skal prøve at tage strømper eller hjemmesko på sig selv. 

Danse ved at lytte til musik. 

At passe barnet, at vender rundt med barnet på gulvet, det er noget man afprøver med barnet, nogle 

af børnene lærer selv at vender rundt på gulvet inden det bliver flyttet til andet rum. 

Lære at tale og medvirken til udvikling 

Brug af børnesange. Tal fra 1-2-3. 

Læring ud fra det de ser og forstå betydningen, f.eks. biler, bus, skoleelever, snerydning og andet. 

Sige deres egen, personalets og forældrenes navne.  Og det enkelte møbler, f.eks. stol eller bord. 

At bruge enkelte ord: I skal spise, i skal går i seng, skal du drikke?. stik bagdelen bagud så skal jeg 

tørre dig i enden, sæt dig, op og står o.s.v.  

Børnebøger med ordgestik.  
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opmuntring til at deltage; 

Samspil med andre, at lege to, f.eks. at indgå i leg hvor man kan bytte legetøj med andre. 

Læring i identitet, navn, hvor børnene læres via barnets/børns billede. 

 

 

Øver sig i at kun sove en gang dagligt, hvor de starter fra indendørs soveudestue skiftevis med 

udendørs, og med tiden lære at sove i soverummet. 

                  

 

Kuannit fra 1-1½ år; 

Grovmotorik; 

Opfordre barnet i at selv bruge ske og glasvand når de spiser. 

Tage selv tøj på, strømpebukser, strømper trøje/T-shirt, opfordre uden at tænke på om tøjet vender 

forkert.  

Maling; Maling i papir. 
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Potte/wc, spørge ofte i faste tidspunkter, samt vaske hænder. 

Dans ved at lytte til musik. 

Opholder sig ude i det fri og gå en tur. 

 

 

opmuntring til at deltage; 

samspil med andre gennem leg. 

Lære identitet, sige deres navn. Spørge ved at sige barnets navn. 

Fantasi, rollespil under leg. 

Sprogudvikling; 

Sang, i fællesskab. Opfordre barnet til at sige eget navn. Dette skal ikke bruges, at man retter på 

barnet, men acceptere når ordet siger noget der er forståeligt, hvor medarbejder siger, ja det er 

rigtigt og gentage hvad barnet siger. 

Børnenes færdigheder noteres normalt månedligt, hvor vi også tager udgangspunkt i det vi kan 

anskue børnenes tidlig udvikling i kompetence. 

Anatomi; f.eks.; hvor er næsen ?. 
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Børn på Kuanninit, der bruges voksen sprog, forstået på den måde f.eks. I skal spise, ikke sige 

"mammaa". Når man lader barnet sove, så prøver man ikke undgår lave støj, barnet skal selv lære at 

sove. 

 

At sørge for sig selv i legemelig/Hygiejne: 

Bleafvænning, vaske hænder og pudse næse til udvikling til at blive mere selvstændigt. 

Årsplan for 2019, og brugernes plan når de afholder møde; 

Januar; De helligetrekongers dag - at man fejrer dagen med, at være klædt ud.  

Marts; Fastelavn - slår katten af tønden i klasseværelsen, står på ski. 

April; Påske, tilbyde forældrene papirklip, med en uges varsel. 

Maj; deltagelse til gør maj sund.  Går en tur. 

Juni; Børnenes dag skal fejres. 21. juni Nationaldag, nationalsangen synges. 

Juli/August udflugt til Asummiut. 

Årsafslutning, forberedelse til julen. 
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Kimmernat 3-4½ årig;   

 

opmuntring til at deltage; 

Lære at udtale egen navn, hvor de bor og forældrenes navne samt hvor gamle de er. Udvikle til at 

udtale måneder, uger. Opfordres og udvikle til at selv sætte ord på følelser. Lære at stå frem. 

Lærer om personlig pleje, påklædning og skifte tøj, hygiejne.  og udvikling og oplæring i deres 

sociale samvær. Udvikling af fantasi gennem selvstændigt leg. 

 

 

 

Grovmotorik; 
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Påklædning og afklædning. Benytte naturen til gå ture og fjeldture. Skitur om vinteren. Dans 

(Traditionel grønlandsk dans). Ugentlig idræt i sportshallen.  

At hvile sig 

At træne med at sove i kort periode. 

Når børn har været på idræt, at de kan hvile sig, uden at sove. At de ikke skal udsættes for larm 

(undgår at lave støj). 

        

 

Udvikling i tale; 

Sang, læren om sprogets lyde, medarbejderne finder altid ordforråd og forklarer børn, hvad de skal 

og hvad de lave. Udvikling i ordsammensætning. Ordtræning gennem billeder og det de ser. 

Lære farvernes navne. 

At man får kendskab til form og bogstaver. 

Finmotorik; 

Perlesyning, tegne/tegne med motiver med blyant/farver i papir, klipning, klistre, fremstilling med 

ler og bage boller. Inddragelse i borddækning. 

Borddækning og forberedelse af mad. 

    

 

Årsplan 2019; 

Januar; Rengøring i "Kimmernat". At tage tøj på, ligesom i emne uge. 

Februar; ”Aput” (Sne). 
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Marts; Klipning. 

April; Påske 

Maj; Naajaq (måge) 

Juni; Ippernaq (myg) 

Juli; At være i naturen, (indsamlingen til jul) 

August; Tuttu (rensdyr) 

September: Samle bær / naturforråd.  

Oktober; Besøg til alderdomshjemmet. 

November; Juleforberedelse. 

December; Jul forberedelse. 

 

 

Kakillarnat 4½-6 årig;   

opmuntring til at deltage; 

Lære påklædning og  afklædning, børste tænder, vaske hænder (vaske hænder efter toiletbesøg og 

efter spisetid). Oprydning, legetøj eller anden der er brugt. Bestemte tema ved morgenaflevering i 

samarbejde med forældre til førskolebørn. 

Opfordring til selv at sætte ord når andre tager ting, at man gennem opfordring lærer, at de selv 

sætter ord på, når man ikke kan lide det eller kan lide det. 

At respektere sig selv og andre. At man kan vente og lytte, når man er sammen med andre. 

Ved spisetid , at man selv øser det op (af gryden) det skal du lære, når de har spist, at de selv skal 

tørre bord. 

 

Grovmotorik; 
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Børnene gå tur i naturen uanset vejret, mandag er gymnastikdag i Sisimiut Idrætshal. Fjeldture, op 

og ned i stejle områder.  Gåtur i sne om vinteren. Dans. 

Der afprøves forskellige idrætsgrene såsom; Fodbold, Inuit Games. Børnene finder selv 

gymnastiktøj de skal have på, eller bruge det de selv har lavet. Dans. 

 

 

Udvikling i tale; 

Lære at sige eget navn og efternavn. At sige hvor gammel de er samt deres fødselsdato. Her kan 

inkluderes forældrenes, søskendes og bedsteforældrenes navn. Adresse. 

At man lærer at fortælle. Hvad de har lavet for dagen. At man kan lave ordsætninger (laver 

syntaktisk analyse). Lære farvernes navne. 

At man skal kende form og bogstav. 

Kontakt; Lytte til hvad barnet fortæller, kontakt ved leg. I lige fod med barnet. 

Finmotorik; 

Lære at skrive eget navn, udvikle deres evne til at skrive store og små bogstaver. 

Klipning, lære dem i at holde en blyant/farver. 

hvad andre har at sige, at komme godt fra start om morgen. At man kan omfavnes. Hilse forældre. 
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Årsplan 2019. 

4. januar udklædning i forbindelse med de hellige tre kongers dag. 

Februar; Besøg til alderdomshjemmet. 

Marts; 1. marts Fastelavn. 

April; Man tager til Alanngorsuaq. 

Maj; Deltagelse til motion løb (gør maj sund). 

Juni; At være i naturen. 

Juli; Samle planter. 

August; Man skal komme hen til skole elever ved skolegården. 

September; Vand. 

Oktober; Forberede musik. 

November; Forberedelse til jul. 

December; Færdiggørelse til jul. 

              

Kakillarnat prioriterer at der trænes til børnenes første skoledag. At man kommer senest kl. 

08:00 om morgen. Dette sker ved, at personalet og forældre samarbejde med hinanden. 
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Primære begivenheder i 2018;  

Brugerforsamlingen afholder møde i januar i første omgang dem fra vuggestuen, i marts er der 

sammenkomst med dem fra børnehaven. Overskriften er "Hvor står du i søskende flokken"?  

Familie vejledning for dem fra vuggestuen i oktober og for dem fra børnehaven i november.  

Årsplanlægning. 

den 13. januar afholder medarbejderne kursus; Om at betjene en hjertestarter. 

2. juni afholdte de kursus om Tillid og kommunikationsform ifm. personale weekenden. Med Inuk 

ressource som kursus instruktør. 

15. september da de har personale weekend, har de beskæftiget med opdragelse med overskrift som 

robusthed. 

Medarbejderkursus; psykisk førstehjælp. 

Hvad er tilknytning? 

At man gør noget ved uoverensstemmelser samt tillidsfuld kommunikation. 

Mobning 

Studierejse til Hawaii for Den gode daginstitution. Den gode daginstitution/den gode vuggestue. 

Det 7 gode vaner. 

Familie støtte gruppe. 

forretningsgang/handlingsgang. 

Borgmesteren er på besøg 20. april. 
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Fælles morgenmad; 26/1, 20/4, 27/7, 26/10-2018 

Tur til Alanngorsuaq; 26. april. Grill 14/7. August. Tur til Asummiut. Bamse Kammak løb 30/5. 

Førskole børns opvisning i Taseralik, i samarbejde med Serravik.  

Her i år har socialhjælper ansatte, fortsætte deres uddannelse. Medhjælper ansat har været på 

barselsorlov og hun er vendt tilbage til jobbet.  

Juleklip med dans om juletræet arrangeres 8/12-18 lørdag kl.:11:00-15:00. Selvom nogle ikke 

kunne komme, Der kom et mængde folk, det er rart at bedstemor og bedstefar kunne deltage til 

arrangementet. 

Santa-Lucia arrangeres her i år på den måde; Kanaartaq 9.30, TELE-POST 10.00, KNI sekretariat 

13.00. 

21/12-18 skal personalet og børnene spise sammen. 

 

Børnehaven Kanaartaq´s årsplan for brugerne i år 2019: 
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Brugerforsamling:  

Mødedato for personalet i børnehaven; den 23.01.19. Med overskrift; "Kommunikationens vigtighed". 

Årsplan 16.10.19. 

Der skal afholdes møde for vuggestue personalet; den, 13.03.19 med overfskrift; "Kommunikationens 

vigtighed". Årsplan 30.10.19. 

 

Medarbejderne skal på Personale weekend  

I disse dage; 12.01.19 og emnet er "Hvorfor er jeg her" og 21.09.19 med overskrift "Opdragelse". 

 

Aktiviteter for alle børn: 

I disse uger; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 32, 36, 41, 45, 49. 

Temadag/Medbringe dag af legetøj; 9,23 jan, 6,20 febr. 6,20 marts, 3,17 april, 3,22 maj, 12,26 juni. 

Bemandet ugentlig aktiviteter omkring Den gode børnehave. 

Fælles morgenmad: 

I disse dage; 25. januar, 29. marts, 31. maj, 2. august, 31. oktober. 

4.01.19; At Klæde sig ud, i forbindelse med de helligetrekongersdag. 

Fastelavn; 1. marts. 

Rengøring/lakering af gulv, den, 16. marts. 

Tur til Alanngorsuaq/vær ude i naturen; den, 26. April. Kanaartaq som arrangør. 

Grilldag ; den 15. Juni, med henblik på fællesdag for førskolebørn der starter i skole. 

Asummiut: Som tradition en tur til Asummiut i august måned, hvis vejret tillader det. 

Personaleforhold for 2018; 

Her i år skal der også ske personale rokeringer. Rokering; Socialpædagoger. 

0-1½ år; medhjælper, 2 vikarer. 

1½-3 år; pædagog, medhjælper, vikar. 

1. januar en socialhjælper skal ansattes, og vedkommende skal være hos 3-4½ årige. Personalet vil 

således ser sådan ud; Socialmedhjælper, medhjælper og vikar. 

Førskole børn; medhjælper, 2 vikarer.   

 

Konklusion; 
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Her i år har vi fornyet legetøjet, og ligeledes har vi udskiftet medtagede gynger, selv om vi sparer 

meget samt vi benytter bæredygtighed, så har det fungret godt. Da vi har sparet midler vi skal bruge 

til at købe med, har vi haft råd til at købe mad til børn, der har allergi og noget mad til spædbørn 

ved siden deres daglig kost. 

Vi har haft mange vikariater pga. mange sygefravær og barn syge, og der har i visse måneder også 

manglet af vikarer, hvor personalet i stuerne har samarbejdet med hinanden flittigt. Det vi oplever 

er naturligvis også hårdt for de stabile medarbejdere.  Det har været svært at ansatte stabile 

medarbejdere efter vores stabile medarbejdere er rejst for at tage videreuddannelse. 

Takket være, at der har været flere nye medarbejdere som er begyndt at arbejde, hvor de har givet 

nye kræfter til Kanaartaq, dette er vi meget taknemlig over.  

Selv om vi har mødt sådanne forhold, for at finde gode løsninger i vores samarbejde med hinanden, 

har vi lavet en plan med vores foresatte i nært hold for at køre videre.  Ved mangel af arbejdskraft 

og hvilken tiltag man skal bruge, og hvordan kan vi forebygge det som arbejdsgivere og som ledere, 

vi må også takke Pia, Karo. 

Når man ser det som helhed, medarbejderne arbejder fint, som udgangspunkt har de fået erfaring, de 

gamle medarbejdere har videregivet deres erfaring til nye medarbejdere. 

Det er ved at lære at samarbejde, således det ikke kun er lederen der sørger for varetagelsen af 

driften. De lærer med tiden hvilket og hvordan de skal varetage deres ansvarsområder, således de 

smidigt varetager og udvikle deres arbejde. Der er selvfølgelig også nogen der udvikler sig 

langsommere personligt og som med tiden inddrager til videreudviklingen. 

Vi bemærker, at faglærte i Kanaartaq er formindsket i forskellige tilfælde, på godt og dårlig måde. 

Fordelen er, medarbejderne videregiver hinanden med deres erfaringer, hvordan de arbejder med 

børn. Når man ser på det som helhed, og ikke mindst at forældrene har forstået situationen af 

mangel på arbejdskraft og for at opnår tryghed på arbejdspladsen, har man bestræbt efter et nært 

samarbejdsforhold på Kanaartaq. Forældrene er jo dem, der kender bedst deres børn, såsom de er 

dem der opdrager deres børn. 

Vi har taget denne arbejdsmetode, som vi har indført ved mangel på faglærte personale, vi tager den 

til læring, ikke som taber. Dette styrker vores medarbejdere i forskellige områder. 

Ulempen er at flere forældre har reageret med deres utryghed, men vi har takket disse forældre, så 

vores folkevalgte kan forstår, at der er en stor mangel af socialmedarbejdere. Og at der er meget der 

skal forbedres. 

Vi samarbejder med forældrene via samtale, takket være at de fleste forældre har forstået vores 

situation på arbejdspladsen. 

I vores arbejde ud fra prioritering af personligheden i Kanaartaq, er det dejligt at se den i udvikling, 

hvor børn blomstrer i takt med den accept de oplever.  Det er dejligt at se, at de ved hjælp af sig 

selv, at de selv kan sætte ord på ting nemmere og tydeligt, at de kan give udtryk for deres egen 

ønske til deres omgivelser. 
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Dette tyder bare på at de Ansatte arbejder i tæt samarbejde med forældre og dermed med til at 

udvikle omkring personlighed. Det at arbejde med at udvikle ud fra medansvar gør at arbejdet 

lykkedes med positivt konsekvens. 

Jeg håber, at vi igen kan have et godt samarbejde næste år.  

 

 

Vuggestuen Kanaartaq leder; Jacobine Jeremiassen. 


