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Pædagogisk årsplan: 
 

1. Præsentation af daginstitutionen: 
 
Den integrerede daginstitution “Naja/Aleqa” 
Kaalikassaap aqq. 37 
3911 Sisimiut 
Telefon: 864293                                  
E-mail: NajaAleqaSisimiut@qeqqata.gl 
Integreret daginstitution har plads til 44 børn. Vuggestuen har plads til 24 børn.  Og 
børnehaven har 20 pladser. 
 

Stuernes direkte telefonnumre: 
 
Appat    863711 
Pilutannguit   863713 
Inneruulat    863714 
Pauselokalet   863715 
Kontor     863716 
 

Personalet i institutionen: 
 
Leder: Nukârak´Olsen 
Souschef: Martha Lyberth Jensen 
 
Appat: 
 
Pædagog: Martha Lyberth Jensen 
Uddannet pædagog: Arnarulunnguaq Andreassen 
Medhjælper: Aaqa Johansigne Petersen (orlov) 
 
Inneruulat: 
 
Pædagog: Bolethe Marie Petersen 
Uddannet pædagog: 
Medhjælper: Nukaaraq Ludvigsen 
 
Pilutannguit: 
 
Pædagog: Elisa Lennert 
Pædagoguddannet: Johanne Ingemann 
Medhjælper: Benedikte Petrussen 
 
Rengøring/medhjælper til forberedelse af mad: 
 

mailto:NajaAleqaSisimiut@qeqqata.gl
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Emma Lameksen 
 

Aflevering af børn 
 
Aflevering af børn skal ske senest kl. 09.00 om morgenen, men i særlige og 
vigtige tilfælde kan senere afleveringer godkendes. Dette skal meddeles 
telefonisk til de respektive stuer senest kl. 09.00. 
 

Følgende årsager kan godkendes ved for sene afleveringer 
 
At barnet skal til læge 
At barnet skal til tandlægen 
Afrejse & ankomst af barnets pårørende  
Ubegrundede sene afleveringer skal forebygges og undgås via dialog 
mellem personale og forældre. 
 

Årsager til kravene 
 
Sene afleveringer af barnet kan medføre, at barnet får besvær med at følge 
med i dagens program, og får dermed ikke mulighed for at deltage i 
aktiviteter (svømmehallen, gåture i byen, udflugter i natur osv.), og således 
misse sine udviklingsmuligheder. 
Vi anser det for væsentligt, at barnet så vidt muligt skal deltage i alle 
aktiviteter, også af hensyn til barnets videreudvikling og trivsel generelt. 
 

Forældreansvar 
 
At sørge for at tage barnets overtøj af, når de afleverer barnet, og selv sørger for 
at give barnet overtøj på ved afhentning. Forældre har ligeledes selv ansvaret for 
at sørge for at skifte barnets ble, når det er behov ved aflevering. 
Forældre er forpligtiget til at oplyse hvem der afhenter barnet for at undgå 
misforståelse, den der henter barnet skal være fyldt 12 år. 
 

Påvirkning af alkohol og rusmidler under afhentning 
 
Det er strengt forbudt at hente børn ved daginstitutionen, hvis man er påvirket af 
alkohol eller rusmidler. Vi er alle forpligtiget til at leve op til gældende regler og 
love. Politiet kan kontaktes for at få vurderet, om vedkommende kan afhente 
barnet, og personalet er forpligtet til at anmelde sagen til socialforvaltningen. 
 

Udeblivelse af afhentning af børn 
 
Vi kontakter først og fremmest forældrene ved 16.50-tiden og kontakter politiet 
og sagsbehandlerne i Området for Familie ved 17.30-tiden, når vi ikke kan komme 
i kontakt med forældrene. Det er derfor vigtigt, at forældrene oplyser 
kontaktpersoner klart, når de udfylder blanketter 
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Spisetider 
 
Spisetider i vuggestuen om formiddagen kl: 10:30 
Eftermiddag 13:30 
 

Skiftetøj 
 
Vi anmoder venligst forældre til at medbringe skiftetøj for at sikre os 
skiftende vejr, og da skiftetøj er vigtigt i tilfælde af flere aktiviteter. 
 
Vi beder også forældrene om at skrive navn på deres børns tøj, da mange 
kan have ens tøj. 
 
Forældrene har ansvaret for at børnene ikke skal mangle ekstra tøj. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, hvis barnets tøj bliver beskadiget, kan 
daginstitutionen ikke erstatte det. 
 

Aktiviteter 
 
Vi ønsker at børnene skal være afleveret i daginstitutionen senest kl. 9.00 
af hensyn til diverse aktivitetstiltag, så barnet kan deltage lige fra starten 
af. Til Santa Luciaoptog, dansen om juletræet o.s.v. Vi er meget glade for at 
have forældrene med. 
 

Medbring af legetøj 
 
Alle stuerne har legetøjsdag: 
 
Appat: Mandag 
 
Inneruulat: Mandag 
 
Pilutannguit: Mandag 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at ødelagte legetøj ikke kan erstattes, idet 
forældrene sammen med deres børn har udvalgt de legetøj, de må medbringe. 
 
Vi vil bede forældrene om at skrive navn på deres børns legetøj, da legetøj kan 
være ens. Vi skal ligeledes gør opmærksom på, at der ikke må medbringes 
batteridreven legetøj.  
 

Brugerforsamlinger 
 
Brugerforsamlingen sker 2 gange årligt; om foråret og efteråret. Derudover er vi 
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forpligtet til at afholde forældrekonsultationer 2 gange årligt.Derudover kan vi 
afholde særlige forsamlinger, hvor vi kan invitere fagpersoner udefra. 
 
Der er forældrekonsultationer i den måned, barnet fylder år, og et halvt år efter. 
 
Hvis brugerne og personalet skal have et godt samarbejde omkring barnet er det 
vigtigt, at I informerer væsentlige forhold omkring barnet til daginstitutionen, 
ligesom det er væsentligt, at personalet henvender sig ved tvivlsspørgsmål, så vi 
således undgår misforståelser. 
 

 
 

2. Daginstitutionens målsætninger: 
 

Udgangspunkter:  
 
Psykolog: Lev Vygotsky, Russer ( født. 1896-1934 )  
 
Psykolog: Abraham Maslow, Amerikaner (født. 1908-1970) 
 

Tryghed: 
 
Børnenes fysiske og psykiske behov skal være omdrejningspunktet. 
 
Barnet skal gives følgende, hvis det skal have tryghed: 
 

a) Give dem omsorg og nærhed ved spisning og lur. 
 

b) At lytte, forstå og anerkende barnet i henhold til dets fysiske og psykiske 
behov. 

 
c) Støtte barnet i følgende for at udvikle dets selvtillid: 
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 at skabe noget sammen med barnet. 
 

 at motivere og støtte barnet. 
 

 at anerkende barnet 

 
Pædagogiske målsætninger: 

 

 At lade barnet videreudvikle sig efter aldersmæssige evner, lære at have 
selvtillid, selvværd, demokrati og medansvarlighed.  
 

 At barnet skal lære sin identitet at kende og udvikle selvstændighed.  
 

 Tryghed for børnene og brugerne, og lade børnene opleve nærhed og tillid.  
 

 Der er aktivitetstilbud i alle årstider, hvor udnyttelse af naturen tilbydes.  
 

At lære barnet om respekt og medansvar for naturen og omgivelserne.  
 

 Alle personale tager alvorligt at få udført planlægningen af 
Meeqqerivitsialak og fælles produktiv aktiviteter sammen med børnene. 
 

 Forebyggelse af mobberi blandt børnene ved brug af Kammagiitta. 
 

Beskrivelse af børn og deres behov.   
 
Der er et tæt samarbejde med forældre i henhold til barnets behov, hvor 
der afholdes netværksmøder med respektive områder. Der er et samarbejde 
ud fra barnets behov uanset hvilket. Det er tydeligt at forbrugerne er 
tilfredse med de positive resultater af de tværfaglige arbejde. 
 
Børnene fordeles i små grupper med aktiviteter, og det vægtes at grupperne 
er alderssvarende. 
 
I vuggestuerne laver personalet aktiviteter med børnene ud fra deres 
udviklingsniveau. Som vigtigst udgangspunkt, arbejdes der på barnets 
motoriske udvikling. 
 
Til dagligt arbejder personalet intens ud fra daginstitutionens vigtigste 
målsætninger, som er: At sove trygt, spise, hygiejne, omsorg, anerkendelse 
osv. 
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3. Daginstitutionens opdragelsesregler/kendetegn og kultur.  
 
Til dagligt arbejder vi seriøst ud fra Landstingsforordning og 
daginstitutionens målsætninger. Vi anser som vigtigt, at alle ansatte i høj 
grad har kendskab til den forpligtiget Inatsisartutlov. Ifølge forpligtiget lov 
anses det for vigtigt, at den ansatte selv skal kunne se sine stærke sider i sit 
arbejde. 
 
Målet er således at motivationen til at føre opgaverne videre bliver større. 
 
Planlægninger og forberedelser til højtiderne gennem året som skal fejres, 
bliver gjort sammen med børnene. 
 
Årsag til helligdagene, bliver forklaret til børnene. Vores forfædres 
traditioner såsom: Fejring af den korteste dag, udklædning i 
helligtrekongersdag, naturture om sommeren, samle planter om sommeren 
og efteråret, og brugerne og personalets sammenkomster. Vi føler et 
tættere sammenhold når vi har haft sammenkomst med forbrugerne, og 
man kan se at denne måde gavner alle. 
 

4. Evaluering af årsplanerne: 
 
Børnene skal inddrages: 
 

Appat: 
 
5. Januar Udklædning: 
 
Udklædning i forbindelse med Helligtrekongersdagen lykkedes desværre ikke, da 
der ikke var nogen som klædte sig ud. 
 
12. Februar Skidag: 
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Børnene var ude og holdt skidag udenfor daginstitutionen om formiddagen, de var 
rigtig glade for det. Om eftermiddagen valgte man 2 bedst udklædte blandt børn. 
 
Marts forberedelse til Påske: 
 
Der var påskeklip indtil Påsken, som børnene skal tage med hjem. 
 
April Vejrudnyttelse:  
 
Der arrangeres udeture og lange gåture, uden at tage hensyn til hvordan vejret er. 
Det lykkedes trods det iskolde vejr, da børnene havde godt med varme tøj. 
 
April Gamle sange: 
 
Det var svært at fange børnenes opmærksomhed med hensyn til gamle sange, det 
kunne mærkes at vi synger sange børnene ikke kender. Hvis vi skal gentage denne 
emne igen, kan vi få det til at lykkedes med forklaringer. 
 
Gør Maj Sund: 
 
Der var emner med sund og usund mad. Der blev lavet udklip af tilbudsaviser og 
brugte dem til at lave billeder. Der er god fysisk aktiviteter, der er god fokus på 
udeleg og gåture. 
Alle børn og personale havde fællesgåtur rundt om daginstitutionen som afslutning 
af Maj, og da de kom tilbage fik de drikkedunke fra Grønlandsbanken og Pilersuisoq. 
De tog den anden drikkedunk med hjem og skal bruge den anden i daginstitution.  
Formålet med at have drikkedunke er, at børnene vil drikke mere vand ud fra deres 
daglige behov. 
 
1. Juni Børnenes dag: 
 
Børnene kom med fint tøj på i børnenes dag. Alle børn var samlet om formiddagen 
og var i biograf hos Appakkut, de fik popcorn og saftevand. Der var dans om 
eftermiddagen. 
 
Juni / Juli Naturudnyttelse: 
 
Vejret har ikke været så fint og varm i år. Desværre var vi slet ikke ude i naturen. Vi 
kunne dog samle tang og sten under vores gåture, og disse blev brugt til at lave 
pynt og billeder. 
 
11. August 2018 Udstillingsdag med Grill: 
 
Børnene lavede udstilling af deres værker i løbet af året. Ikke ret mange forældre 
kom forbi. Der var ingen Grill, men daginstitutionen bød på pølser med brød. 
 
August indsamling af planter/blomster: 
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Der plukkes blomster når vejret tillader det, selvom det ikke er så meget. Disse 
blomster gemmes væk til de skal lave julegaver. 
 
September Landets dyr: 
 
Vi nåede ikke at have emne om landets dyr, idet vi koncentrerede os mest om børn 
med særlige behov. Vi samlede grene under vores gåture, som vi skal bruge i 
juletiden. 
 
Oktober Virksomhedsbesøg: 
 
Det lykkedes desværre ikke da dem vi spurgte ikke kunne. Vi spurgte ellers 
forældrene om vi kunne komme på besøg i deres arbejdsplads, men ingen reaktion. 
 
November Juleforberedelse: 
 
Juleklip til pynt og lave julegave var succesfuld.  
 
24 november Juleklip: 
 
Mange brugere mødte op, julearrangementet foregik rigtig godt og var populært. Vi 
havde klip hos Appakkut. Udklippede pynt hænges som midlertidig pynt i børnenes 
stuer, det skal tages med hjem når julen nærmer sig. 
 
13. December Santa Lucia: 
 
Børnene sang tydelig og smukt Santa Lucia selvom de kun var 5. Forældre, 
bedsteforældre og oldeforældre var med og nogen efterlignede børnene og sang 
Santa Lucia.  Børnene bagte boller og lavede kokoskugler om formiddagen til 
anledningen. 
 
21 December Vintersolhverv: 
 
Børnene og personalet havde fællesspisning som årets afslutning. 
 
27 December: Dans om juletræet: 
 
Brugerne og deres nærmeste mødte op til dans om juletræet, det var en dejlig dans 
om juletræet.  Julemanden kom og havde julegodter til børnene. 
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Inneruulat: 
 
5. Januar Udklædning: 
 
Der var ingen udklædte.  
 
12. Februar Skidag: 
 
Børnene var ude og holdt skidag udenfor daginstitutionen om formiddagen, de var 
rigtig glade for det. Om eftermiddagen valgte man 2 bedst udklædte blandt børn, 
før da var der klip som skulle hænges op på smågrene. 
 
Marts forberedelse til Påske: 
 
Der var Påskeklip. 
 
April Vejrudnyttelse:  
 
Udeleg foregik udenfor daginstitutionen. 
 
April Gamle sange: 
 
Vi sang forskellige gamle sange. Vi sang bl.a. gamle sange og salme. 
 
Hold Maj Sund: 
Der var gåtur, samt havde vi emne om springning udenfor daginstitutionen 
(konkurrerede om hvem der kunne springe længst). 
 
Alle børn og personale havde fællesgåtur rundt om daginstitutionen som afslutning 
af Maj, og da de kom tilbage fik de drikkedunke fra Grønlandsbanken og Pilersuisoq. 
De tog den anden drikkedunk med hjem og skal bruge den anden i daginstitution.  
Formålet med at have drikkedunke er, at børnene vil drikke mere vand ud fra deres 
daglige behov. 
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1. Juni. Børnenes dag: 
 
Børnene kom med fint tøj på i børnenes dag. Alle børn var samlet om formiddagen 
og var i biograf hos Appakkut, de fik popcorn og saftevand. Der var dans om 
eftermiddagen. 
 
Juni / Juli Naturudnyttelse: 
 
Der blev plukket blomster/planter, og der var især fokus på gåture i byen ud til 
legepladserne. 
 
11. August 2018 Udstillingsdag med Grill: 
 
Børnene lavede udstilling af deres værker i løbet af året. Ikke ret mange forældre 
kom forbi. Der var ingen Grill, men daginstitutionen bød på pølser med brød. 
 
August indsamling af planter/blomster: 
 
Vi gik en tur til stranden for at hente græsstrå, sten og samle tang. 
 

  
 
September Landets dyr: 
 
Vi lavede ikke så meget med landets dyr, da der blev malet indendørs. Dog 
snakkede vi om hvilke dyr det er ud fra billeder. Vi klippede ud rensdyr, ravne og 
måger. 
 
Vi har også emner om sang og mest gåture. 
 
Vi samlede sten som skal bruges til julegaver. 
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Oktober Virksomhedsbesøg: 
 
Desværre var der ingen virksomhedsbesøg, på grund af personalemangel. Trods det 
blev der lavet julegaver. 
 
November Juleforberedelse: 
 
Vi har juleforberedelse, vi gipsede børnenes hænder og fødder, samt malede sten. 
Udover det havde vi også juleklip. Og vi klippede ud fra hvilke sange der spilles. 
F.eks. “Qaqqap qaqqap qaqqap qaarpiaani ukallit marlurluk” (2 harer på toppen af 
fjeldet) 

 
 
24 november Juleklip: 
 
Inneruulat fik lavet stearinlys, blomster/planter som børnene selv har plukket var til 
gavn. 
 

 
 
13. December Santa Lucia: 
 
Om formiddagen blev der læst højt op af børnebogen Juullisiutit. Om 
eftermiddagen fulgte vi med i de ældstes Santa Luciaoptog. 
 
21 December Vintersolhverv: 
 
Børnene og personalet havde fællesspisning som årets afslutning. 



13 

 

 
27 December: Dans om juletræet: 
 
Brugerne og deres nærmeste mødte op til dans om juletræet, det var en dejlig dans 
om juletræet.  Julemanden kom og havde julegodter til børnene. 
 

 
Pilutannguit: 
 
5. Januar Udklædning: 
 
De dansede om juletræet inden træet blev fjernet istedet for udklædning. 
 
12. Februar Skidag: 
 
Op mod skidagen har de selv klippet grene som skal bruges til fastelavnspynt.  De 
klippede selv masker som de selv skal have på. Skidagen blev afholdt udenfor 
daginstitutionen. 
 
Marts forberedelse til Påske: 
 
De lavede forskellige påskeklip som de skal tage med hjem. 
 
April Vejrudnyttelse:  
 
Der var hyppige gåture. 
 
April Gamle sange: 
 
Der var emner om gamle traditioner, trommedans, forskellige kælesange og sange.  
 
Hold Maj Sund: 
 
Der blev afholdt gymnastik og gåture. 
Alle børn og personale havde fællesgåtur rundt om daginstitutionen som afslutning 
af Maj, og da de kom tilbage fik de drikkedunke fra Grønlandsbanken og Pilersuisoq. 
De tog den anden drikkedunk med hjem og skal bruge den anden i daginstitution.  
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Formålet med at have drikkedunke er, at børnene vil drikke mere vand ud fra deres 
daglige behov. 
 
1. Juni. Børnenes dag: 
 
Børnene kom med fint tøj på i børnenes dag. Alle børn var samlet om formiddagen 
og var på biograf hos Appakkut, de fik popcorn og saftevand. Der var dans om 
eftermiddagen. 
 
Juni / Juli Naturudnyttelse: 
 
Der var gåture, men desværre ingen udflugt i naturen. 
 
11. August 2018 Udstillingsdag med Grill: 
 
De lavede flotte lysestage eller smykkeskrin af muslingeskaller.  Børnenes fødder 
blev malet og trykkede dem på papir som så blev lamineret og lavet som 
bordskåner. Børnenes hænder blev formet ud som blomster og laves som pynt der 
skal hænges op. 
 
August indsamling af planter/blomster: 
 
Man samlede ikke grene/planter. 
 
September Landets dyr: 
 
Vi nåede ikke at have emne om landets dyr da der blev malet indendørs og 
vinduerne blev skiftet ud. Men der blev samlet store siv. 
 
Oktober Virksomhedsbesøg: 
 
De besøgte ikke virksomheder da virksomheden de spurgte ikke havde svaret. 
 
November Juleforberedelse: 
 
Alle stuepersonale hjalp til juleforberedelse og blev færdig tidlig. Det lykkedes at 
lave julekalenderen færdig til børnene færdig, som f.eks. indeholder: 
Virksomhedsbesøg, daginstitutionen får besøg af præsten, juleklip o.s.v. Gaver til 
forældrene blev lavet. 
 
24 november Juleklip: 
 
Der var julebagning i stuen, brune kager & pebernødder. Det var populært, og 
bageværket blev taget med hjem. 
 
13. December Santa Lucia: 
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Der var højtlæsning til børnene, og om eftermiddagen fulgte man med i de ældstes 
Santa Luciaoptog. 
 
21 December Vintersolhverv: 
 
Børnene og personalet havde fællesspisning som årets afslutning. 
 
27 December: Dans om juletræet: 
 
Brugerne og deres nærmeste mødte op til dans om juletræet, det var en dejlig dans 
om juletræet.  Julemanden kom og havde julegodter til børnene. 
 

 
 

5. Inddragelse af forældremyndighedsindehavere eller 
forsørgere. 
 
Vi laver mange forældreindkaldelser ud fra børnenes behov, med hensyn til 
netværksmøde som er velfungerende.  Eksterne samarbejdspartnere, Misi, 
Området for Familie, leder for daginstitutionskontoret, pædagogisk 
konsulent, sundhedsplejerske, Familiecenter. Der er ud fra bredt forstand 
arbejdet med forskellige omfangsrige sager, hvor man finder løsning på 
tilbagevendende status. Det er tydeligt at brugerne er tilfredse med denne 
metode, hvor samarbejdet med forældre fra os personalet er blevet mere 
fleksibelt og mere dybgående.  Denne metode skal benyttes yderligere i 
fremtiden.  
 
Brugerne indkaldes mindst 4 gange om året, 2 gange til deres børns 
udviklingssamtaler og 2 gange til brugerforsamlinger. 
 
Jeg vil ikke undlade at nævne, at det for os er en stor fordel, at vi i starten af 
en samtale med forældre giver hinanden gensidigt information, og 
orienterer på forhånd, at jeg formentligt "stiller nogle direkte spørgsmål" til 
dem. Til mødet kan man komme med pædagogiske forslag som vi synes er 
nødvendige, som kan gøre forældrene opmærksomme på barnets 
udviklingsstatus bliver drøftet. 
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6. Personale. 
 
Hele normeringen blev besat i året 2018. Hvorledes vi kan opnå en bedre 
service. Pædagogerne fører et stort fællessamarbejde med hensyn til hele 
huset, hvor man kan sprede pædagogiske anliggender mere. Hvor man 
også kan sprede forskellige metoder med sociale anliggender. Man kan 
forklare børnenes udviklingsstatus tydeligere til brugerne, det samme med 
at forklare pædagogiske grundlag tydeligere under brugermøderne, under 
særlige sammenkomster af forældrene i vuggestuen og børnehaven, som 
brugerne er godt tilfredse med. Det er mærkbart at pædagogiske ansatte 
bliver mere åbne overfor brugerne i takt med at deres erfaringer bliver 
større, som resulterer tilfredshed når de modtager flere oplysninger. 
 
I år er der 2 ansatte som er på barselsorlov. 
 
Der har været meget sygdom blandt personalet i år, derfor har vi brugt 
vikarer en del. 
 

 
 

7. Årsplan for det nye år, og den daglig struktur:  
 

1. Traditioner og særlige aktiviteter for børn 
 
Hvad angår vort forfædres traditioner markerer vi: udklædning i 
forbindelse med helligtrekongersdag, årets korteste dag, julen, og der er 
dans om juletræet i daginstitutionen efter julen, så børnene først kan se 
juletræet hjemme hos sig selv. For de større børn er der emner om, 
hvorfor der er Påske. Traditionen tro holder daginstitutionen lukket i årets 
længste dag.  
 
Børnene følger med i traditionerne. 
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2. Samarbejde og aktiviteter med forældrene.  
 
I henhold til lovgivningen inddrager vi stadig forældrene på følgende 
områder 
 

 Brugerne sørger for referatskrivning under brugermødet. De skal 
være med til at bestemme når der er ansøgere til stillingsopslag. 
Hvor der bliver oprettet ansættelsesudvalg, som skal realiseres ved 
at inddrage brugerne. 

 De skal med medansvar inddrages i fastsættelse af eksterne 
aktiviteter. 

 Hvis man vil benytte daginstitutionen udenfor arbejdstiden, f.eks. 
efter aftale, skal man holde daginstitutionen åben. 

  

Planer for børnene 
 

 Nytårssammenkomsten skal afholdes under brugermødet i uge 2. Lørdag 
den 12. januar 2019 kl. 10:00-14:00, mødet afholdes med fællesspisning 
hvor brugerne selv tager mad med. 
 

 21 januar fællesmorgenmad. 
 

 Januar – April trommedans. Udstilling 26. April. I Naja / Aleqa. 
 Kl 14:00 
 

 Dyrke blomster. April - Maj. Stuerne har selv ansvaret. 
 

 Juni, Juli, August Samle planter/grene, blomster, sten, bær. Lave hinke. 
 

 31. maj børnenes dag. (Social Pædagogisk Seminar skal spørges om 
studerende kan lave skuespil). Plan b Større børn kan lave skuespil til mindre 
børn. 

 

 20. juni besøg af ældre. (der skal være en repræsentant fra stuepersonalet 
til planlægningen. Der skal vælges ansatte før den dag). 

 

 24. August udstilling af grøntsager.  Kl. 10:00-13:00 
 

 September / december samvær med ældre. (alle stuer skal lave 
planlægning). 

 

 17. September brugermøde i vuggestuen, kl.: 19:00-21:00 
 

  19. september Brugermøde hos større børn kl. 19:00 – 21:00 
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 November December juleforberedelse 
 

 23. november 10:00-13:00 juleklip. 
 

 20. December vintersolhverv (børn og personale har fællesspisning). 
 

 27. december dans om juletræet kl. 14:00 
 

8. Personalesamarbejde, aktiviteter og udvikling 
 
Der belv foreslået, at 2018 bruges til vejledning med indhold af til (Teori) 
formodninger med positiv udvikling. Dette på grund af at lette 
arbejdsvilkårene. Andre forslag kan naturligvis inkluderes. Som kan 
fremlægges fra både leder og souschefen.  
Vi skal i løbet af året bestræbe os efter sundere arbejdsvilkår. Denne 
vurderes under personalemødet. Ligeledes skal vi være åbent over for at 
invitere lokale fagfolk, hvor de ansattes behov skal være grundlæggende. 

 

Planer for personalet 
 
5. februar  Pædagogisk dag.    3 timer (Appat) 
 
12. marts   Personalemøde.    2 timer (Pilutannguit) 
 
9. april   Den gode daginstitution  3 timer (Inneruulat) 
 
4. maj   Rengøring (kun indendørs)  4 timer 
 
25. Maj:  Personale weekend   5 timer 
 
6. August   Personalemøde   2 timer (Appat) 
 
10. september  Det gode daginstitution  3 timer (Pilutannguit) 
 
8. oktober  Personalemøde   2 timer (Inneruulat) 
 
26. Oktober:  Personale weekend   5 timer 
 
5. november  årsplanlægning   2 ½ timer (Appat) 
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9. Særlige bemærkninger for 2018. 
 

 Børn med behov for særlig opmærksomhed. 
 

 Børn med behov for fysisk og psykisk omsorg. 
 

 Børn med behov for udviklingsstøtte.  
 

 Børn med behov for speciel støtte. 
 
Ud fra de ovennævnte, har vi i året 2018 lavet større handlinger i arbejdstiden. 
Indtil videre er det blevet åbenlyst, at vores tidlige indsatser angående enkelte børn 
med særlige behov har haft gavn. Vi bruger en del tid til planlægning og eksterne 
samarbejde med hensyn til tiltag for børn med behov. Dette viser enkelte børns 
behov ud fra personalets og forældrenes handlinger. 
 
Vi vil ikke undlade at nævne at brugerne kommer med deres tilfredshed til 
personalet, dette skaber bedre motivation til at arbejde og stolthed hos personalet. 
 
Vi modtager meldinger fra brugerne, at deres barn skal forblive her i 
daginstitutionen uden at flytte til en anden når barnet fylder 3 år, dette viser at 
brugerne er tilfredse med vores service. Vi modtager også forespørgsler udefra om 
vi har plads i daginstitutionen.  
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10. Renovering af bygningen. 
 
Daginstitutionens bygning blev renoveret omfattende i år, i følgende: Tagpap blev 
udskiftet, vuggestuens undergrund blev isoleret, vandrøret blev udskiftet med ny, 
vinduerne blev udskiftet med nye og bygningens ydre og indre del blev malet. 
 
Vi fortsatte vores arbejde stille og roligt trods håndværkerrodet.  Og vi gjorde noget 
ved uventet udskiftning og renovering af forskellige redskaber, og disse gav store 
omkostninger. Derfor betød alle disse ting merforbrug af budgettet. 
 

Rapporten er udfærdiget af: 
 
Leder: Nukârak`Olsen 
 
Souschef: Martha Lyberth Jensen 
 
Den integrerede daginstitution “Naja/Aleqa” 
 
Kaaliikassaap Aqq. 37 
 
3911 Sisimiut 
 
E-mail: NajaAleqaSisimiut@qeqqata.gl 
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