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Pædagogisk årsplan:
Præsentation af daginstitutionen:
Daginstitutionen ”Naalu” havde officiel åbningsceremoni den 15. februar 1986. Bygningsareal: 398
m2. Bygningen har eksisteret i 32 år nu.

Åbningstider:
Vi har åbent fra mandag til fredag i tidspunkt mellem:
06:45 - 17:00.

Børnenormeringen:
Daginstitution ”Naalu” er normeret til 56 børn mellem 0-6 år.
Der er 4 stuer, der er navngivet efter farver.
Den Blå stue: børn fra 0 - 1 år: 12 børn.
Den Røde Stue: børn fra 2 - 3 år: 12 børn.
Den Gule stue: børn fra 3 - 5 år: 16 børn

Den Grønne Stue: børn fra 5 - 6 år: 16 børn.

Personalenormeringen:
Der er personalenormering på 15 i den integrerede institution Naalu”. Til dagligt er medarbejderne i
stuerne fordelt således: 1 pædagog, 1 faglært pædagog og 1 medhjælper. Vi har en ekstern kollega
som er støtteperson til et barn med handicap. Og hver sommer når kommende skoleelever stopper,
flytter børnene fra stue til stue, hvor 1 medarbejder flytter med.

Daginstitutionens målsætninger:
I vores hverdagsarbejde er det vigtigt at følge Inatsisartutlov nr. 16, af 3. december 2012, -meersoq,
Qeqqata Kommunia´s fællesmål og personalepolitikken. Samt giver vi forældrene en mulighed til at
benytte daginstitutionen som mødested til sammenkomst hvis de vil.
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Pædagogiske målsætninger:
Vi vægter at barnet har passende evner inden overgangen til skolen, hvor barnet får viden ud fra
forskellige aktiviteter.
F.eks. målet ifølge FN børnerettigheder og aftaler, har barnet ret til at have et trygt og kærligt hjem,
hvor barnet får sundt liv fra sine forældre, voksne og omgivelser.
Vi er opmærksomme på de ovennævnte i vores service i samarbejde med forældrene. 1 konkret
eksempel er, at vi vægter at indkalde begge forældre til statusmøde, også selv om de ikke er
sammen.

Den gode daginstitution:
Personalet har som udgangspunkt i den gode børnehave mulighed for selv at arrangere en eller flere
aktiviteter for børn, som kan være bestemte eller med fælles mål. Hvor personalet sørger for at lave
alderssvarende aktiviteter, som kan udfordre børnene for at kunne videreudvikle sig.
Møder mellem daginstitutioner, skoler og vores administration vedr. kommende skolebørn har
resulteret i, at børnene tager på besøg i skolen efter planlagt, for at opnå et lettere overgang til
skolen for kommende skolebørn.

I-Pad:
I hverdagene benytter personalet i-Pad som redskab til Den gode daginstitution. Med hensyn til
børnene, kan børnene få lov til at lege med den ud fra deres status.

Beskrivelse af Børn og behov:
Stuepersonalet er opmærksomme på med at yde service med barnet i centrum, i forhold til hvilke
behov barnet har. Der udfærdiges en handlingsplan, når det konstateres, at et barn har et særligt
behov, og i disse tilfælde er barnets stadie og forhold i hjemmet meget afgørende. Hvor man
samarbejder med forældrene med at lave planlægninger som er egnet for børnene.
I tilfælde af igangsættelse at et særligt hjælpeforanstaltning til barnet, indkaldes den tværfaglige
gruppe, som er; forældre, pædagog, pædagogkonsulent, området for familie, MISI (Vejledning for
børn og unge/PPR, sundhedsvæsnet og øvrige samarbejdsteam.
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Daginstitutionens Pædagogiske retningslinjer/kendetegn og kultur:
Vi har god samarbejde med forældre, f.eks. laver vi aftaler med forældrene vedr. barnets status når
de afleverer og henter deres barn.
Vi er med til at påvirke børnenes sproglige udvikling i hverdagene, ved at læse op for børnene, ved
at fortælle historier, ved at snakke med dem, ved at synge og lære dem ordenes betydning ved at
tale om det.
Vi vægter at børnene bliver selvstændige ved at lære grænser, og kan have selvtillid og tillid til
andre.
Vi bruger aulaen i vores daginstitution meget til fællesskaber, personalet og børnene er samlet der
om morgenen når daginstitutionen åbner. Der er fællessang 2 gange om ugen, og vi bruger aulaen til
sammenkomster og fællesspisning ved højtider.
Udover de ovennævnte laver vi aktiviteter med naturressourcer ud fra årstiderne. F.eks.
naturforskønnelse, samle lyng og grene, samle bær o.s.v.. Samt for at komme lidt væk fra byen, vi
kan også komme lidt væk fra daginstitutionen for at spise madpakke inde i byen.

Evaluering af årsplanerne:
Børnene skal inddrages.
I henhold til Landstingsforordning nr. 16 af 3. december 2012, arbejder personalet på i hverdagene
om at give børnene alderssvarende egenskaber før skolestart. Vi prøver at være medvirkende til de
skal starte i skolen lige fra de er spæde, f.eks. er man opmærksomme på i hvilke områder børnene
har behov for opmuntring, når de skal til at skifte stue. Hvor enkelte barns status er altafgørende og
forberedes i samarbejde med forældrene.
Personalet sørger for aktiviteter i det daglige, og afholder det planlagte fra tidligere år.
Aktivitetsmuligheder både sommer og vinter benyttes flittigt. Man tager hyppigt ud til legepladser
inde i byen, og der er hyppige gåture i vores omgivelser, hvor man også udnytter udendørsarealet
ved daginstitutionen.
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Indragelse af forældremyndighedsindehaver eller faktiske forsørger:
Forældrene er gode til at henvende sig til personalet, når de er utilfredse med noget uden at vente på
det næstkommende møde.
Vi prøver så vidt muligt at inddrage forældrene til vores arbejde i hverdagene, på den måde kan vi
have balance i vores fællesansvar mellem forældre og personale for barnet, hvor barnet er i centrum
og opfyldt sine behov i hverdagene, i henhold til Landstingsforordning nr. 16 af 3. december 2012.
Det er meget populært hos børnene at tage på orienteringsbesøg hos forældrenes arbejdspladser og
andre virksomheder i løbet af året. Forældrene og personalet samarbejder under
orienteringsbesøget.

Personalet:
Der var en som gik på pension ud af 7 kollegaer, og en leder fik en anden stilling og 4 stoppede og
startede en uddannelse. Socialhjælperelev startede som praktikant i vores arbejdsplads. Der blev
ellers ansat en pædagog men kun i en kort tid. Der er vikarer for de ansatte som er stoppet, og
sidenhen blev følgende ansat, rengøringsassistent, 2 socialhjælpere, medhjælper, leder, souschef, i
den periode hvor der ikke var pædagoger var der 2 vikarer ansat.
Personalet er dygtige til at tilpasse sig uden at først vente på lederne, når vores hverdagsarbejde
starter om morgenen. På den måde bliver det også lettere for børnene og personalet, idet vi kan
finde fællesløsninger uden at skulle vise nye folk.
Vi benytter flittigt eksterne fagfolk i forbindelse med vores arbejde med handicappede, med det
formål at personalet kan have kendskab og bedre udnyttelse med hensyn til vores klienter.
SIK-repræsentanter og fra NPK videregiver oplysninger til andre ansatte når der er nyt.

Traditioner og særlige aktiviteter for børn:
I vores daglig arbejde, har vi fået den tradition, at vi i slutningen og i starten af måneden begynder
dagen med fælles morgensalme og børnesange.
Udover vores fællessang kan vi nævne vores nye tradition, hvor børnene og personalet går en tur til
byen hver onsdag.
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Tur i hallen foregår 1 x ugentlig. Børnene og personalet er gode til at gå en tur i byen gennem hele
året. Og de tager hyppigt ud til legepladserne inde i byen.
En af traditionen er, at svømmebadet åbner hvert år i forbindelse med den internationale børnedag.
Og daginstitutionerne får mulighed for at benytte det efter planlægning, og børnene og personalet i
“Naalu” udnytter dette.
En af vores traditioner i daginstitutionen er, at man i hver stue trækker lod om hvem der skal tage
Bamse Kammak med hjem over weekenden. Formålet med at have Bamse Kammak med hjem er,
så børnene kan øve med at kunne fortælle/ytre selv, stå frem, have venskab og få selvtillid.

Forældresamarbejde og aktiviteter:
Det er ikke altid det lykkedes med at inddrage forældrene med hensyn til aktiviteter, alligevel er der
tider hvor det lykkedes med samarbejde og aktiviteter med forældrene.
Hvis forældresamtaler vedr. enkelte børn ikke lykkedes, bruger man andre muligheder til at føre
samtalerne. F.eks. hvis flere indkaldelser ikke er lykkedes, kan man planlægge et hjemmebesøg til
samtalerne.
Som ovennævnt giver vi forældrene en USB med, når Bamse Kammak skal tages med hjem, som
indeholder oplysninger til forældrene. Og indholdet er, ”Ikioqatigiitta”(Lad os hjælpe hinanden) og
”Takusinnaviuk”(Kan du se), fra Foreningen Grønlandske Børn.

Samarbejde mellem medarbejderne, aktiviteter og udvikling:
Dette års arbejde, aktiviteter og udvikling blandt personalet indeholdt nedenstående.

 3 medarbejdere fremlagde kort om deres deltagelse i de såkaldte 6 MIO-grupper, som blev
oprettet.
 Samtlige ansatte udfyldte individuelt elektronisk skema fra epinion vedr. arbejdspladsen.
 Personalet hjalp til skoleindskrivningen som de plejer.
 Traditionen tro blev der afholdt fastelavn for børnene og personalet.

 Personalet deltager skiftevis i MISI til Hvad er tilknytning, som er tilpasset til 0-3-årige.
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 Borgmester Malik Berthelsen kom på besøg i anledning at være børnenes Ambassadør, og
forhøre sig om oplysninger fra os.
 Samtlige ansatte havde kursus om hjertestarter i Amerloq af Jakob Olsen i samarbejde med
Brandstationen.
 Vores kollega som er pædagog gennemførte sin uddannelse med spædbarnsterapi metode
som grundlinje.
 Vi havde 2 revaliderende i vores arbejdsplads i en kort tid i løbet af året.
 I løbet af foråret var der aktiviteter med ”Maj Peqqik”(Gør Maj Sund) hvor der var
diplomoverrækninger. Der blev også arrangeret Kammagiitta Løb.
 2 medarbejdere deltog da kursus om De 7 gode metoder blev afholdt i daginstitutionen Uiaq.
2 medarbejdere deltog til kursus om Familie Rådslagning som initiativtager og samordner.
2 medarbejdere deltog til Tværfaglig forum som blev afholdt i Hotel Sisimiut.
Lederen deltog til kurset om MANU.
 I løbet af efteråret blev der arrangeret fællesgrill til brugerne, der var en god fremmøde. Og
efterfølgende fremlagde Helga Nielsen i brugermødet om Familierådslagning, hvor der også
var rollespil.
Forbrugerne blev delt i grupper hvor man kaldte det Mor / Far møde.
 Personalet havde personale weekend, hvor der var fremlæggelse om MANU. Planlægge
årsmødedatoer, og drøftelse om Det gode daginstitution.
 Det grønne stue skal som traditionen tro have Santa Luciaoptog i december.
Der har allerede været fællesjuleklip.
Dansen om juletræet er i det nye år: 4. januar 2019.

Aktiviteter/planer i det nye år, og daglig organisering
Særlige projekter for de kommende år:
Årsplanlægning til brugerne i daginstitutionen til 2019 skal ske i det nye år: 18. Januar 2019,
sammen med forældre og børn.
Udover det vi nævnte tidligere, blev personalet under mødet bedt om, at give skriftlige mål og
målsætninger med hensyn til børnene i det nye år til lederne.
Som vanlig skal vores traditioner med i planen som er følgende:

7

 Fastelavn
 Børnenes dag
 Fællespapirsklip – Påske / Jul

Evt.:
Vi vil som det første nævne, at fra det nye år vil vi indføre en ny tradition som skal fejres hvert år,
som er daginstitutionen Naalu´s officielle åbningsdag den 15. februar 1986. Målet er at vi i den dag,
giver kaffe til forældrene og gamle kollegaer.

Målet blev til da vi hejser flaget op når børnene har fødselsdag som vi fejrer, og det er på sin plads
at fejre åbningsdatoen hvert år uden at vente på rundfødselsdag. Børnene møder jo altid trygt op,
og forældrene er altid trygge ved at aflevere deres børn hos os.

Det som vi vil nævne efter opdatering af oplysninger i Velkommen til ”Naalu” er,
udviklingsegenskaber som børnene skal have i de stuer de er fordelt efter alder, og hvordan
personalet skal yde service ud fra deres status inkluderes.

Med hensyn til personalet har vi fra ledelsen som mål, at indføre 3 personalesamtaler udover det
ene gang fra det nye år. Målet med det er, at vi vil bedre kunne forstå personalets hverdagsforhold,
og hvis der skal laves forbedringer skal man finde ud af hvordan man kan forbedre samarbejdet
mellem personalet og ledelsen.
Vi har planer om at lave en lille oplysningspjece til personalet.

Brandvæsenet var meget tilfredse med, at vi havde udbedret forholde, som blev på peget under
deres sidste besøg ang. sikkerhed. Og de havde ingen bemærkninger da de undersøgte vores
brandslukkere, og dem som skulle hænges op blev hængt op, og i det nye år skal 1 brandslukker
udskiftes idet datoen udløber.

Vi har udskiftet nedslidte og ødelagte hverdagsredskaber som benyttes godt, vi trængte til at få en
ny vaskemaskine og støvsuger. Dog kan vi skifte de mindre ting og vores møbler ud ved at finde
brugte ting og tilbud.
Man kan se billeder der er taget i løbet af året bag rapporten.

Vi siger tak til alt gennem årets løb, og vi glæder os til at igen være med til Qeqqata Kommunia´s
tiltag for børn og unge.
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Glædelig jul og kom godt ind i det nye år.

Med venlig hilsen

Leder:

Souschef

Lucia Nive Jeremiassen

Ellen Lynge Zeeb
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Billeder som er taget i løbet af året:

Tak fordi du læste 
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