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Præsentation af Vuggestuen
Bygningen har et samlet areal på: 619m2.
Vuggestuen Nuka blev officielt indviet i januar 2004. Den tidligere Vuggestuen Nuka blev
indviet 3. oktober 1968, da vuggestuen var beliggende i Aqqusinersuaq.
Der er i alle stuer et soverum, samt toiletter der er beregnet til småbørn.
Vuggestuen Nuka er normeret til 48 vuggestuebørn fra 0 - 3 år.
Vuggestuebørnene er fordelt i 4 stuer, Narsarmiutat og Nanuaqqat 0-1½-årige. Naasunnguit
og Neriusaat 1½- 3-aråge, og samtlige stuer har soverum og legerum, og derudover er der et
stort fællesrum.
14 medarbejdere er fordelt i stuerne. 1 Leder, 4 pædagoger, 4 Socialmedhjælpere, 4
medhjælpere, 1 Rengøringsass./ vask.
Der er ansat støttepersoner pga. tilkommet barn med særlige behov.

Vuggestuens åbningstider
Qeqqata Kommunia har besluttet, at der skal være nye åbningstider fra 2018 for samtlige
daginstitutioner som følgende: mandag til fredag åbner de kl. 6.45 om morgenen og lukker kl.
17.00 om eftermiddagen.

Aflevering og afhentning af børn:
Et barn skal afleveres til vuggestuen Nuka senest kl:9.00. Hvis aflevering skal ske på et
senere tidspunkt, skal dette meddeles. Det sene aflevering skal være begrundet med
følgende; lægekonsultation, tandlægekonsultation eller besøg hos optikeren. Sige farvel eller
velkommen til rejsende. Der kan ringes til: 86 40 61 / 58 02 41
Da vuggestuen er et udviklingssted for børn, skal man helst undgå unødvendige senere
afleveringstidspunkter, så barnet kan deltage i udviklingsaktiviteter.
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
oplysninger om, hvem der skal hente barnet. Vedkommende som skal hente barnet skal være
fyldt 12 år, og hvis der pludseligt skal være en anden der skal hente barnet, skal forældrene
meddele det til personalet og i det mindste til barnet.
Stofpåvirkede eller berusede må ikke hente børn på børnehaven.

Kost:
Daginstitutionen får som byens samtlige
daginstitutioner leveret mad fra hotellet. Og der spises
kl. 11.00 om formiddagen og kl. 14.00 om
eftermiddagen. Om formiddagen får børnene frugt når
der dannes rundkreds. Samt om eftermiddagen efter
kl. 16.00.

Pædagogik:
Det er blevet besluttet, at man vil benytte to Pædagogiskemetoder i 2019, som er
anerkendende pædagogik samt stimulering af barnets fem sanser. Anerkendende pædagogik
af barnet forstås således, at barnets vilkår og kompetencer anerkendes, hvor barnet udvikles i
henhold til barnets behov. Barnets væremåde, hvilke forholde barnet har, barnets sprog og
hverdagsforløb udefra hverdagsforholdene. Anerkende barnets legemåde i sit eget sind. Kan
rumme barnets kompetence for at kunne lege og give barnet mulighed for at tage en del i
afgørelserne. Respektere barnets værdier. Pædagogikken ved brug af sanser er, at bruge
barnets fem sanser ved aktiviteter, som er Synssans- følesans- lugtesans- hørelse- smagssans.
F.eks. Ved benyttelse af en fisk under aktiviteterne, skal det være en hel fisk som børnene
kan røre ved.

i-Pad:
Qeqqata Kommunia har fået 10 i-Pad af Willums
Fonden. De er fordelt til 4 stuer, og bruges som
redskab til pædagogiske personale. Børnene får
bestemt tid til at prøve i -Pad til at lege med alene
eller i grupper.

Udviklende aktiviteter
Der laves aktiviteter og udvikling om formiddagen mens børnene er mest vågne. Ud fra
barnets læringsbehov. Inatsisartut lov nr. 16 af 3. december 2012 samt Qeqqata Kommunias
fællesmålsætning følges ved at give børn personlig udviklende aktiviteter. Udover det, er det
også med 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. ” Og i stuerne laves der mål ud fra de enkelte børns

læringsbehov.

Stuernes målsætninger
0-1½-årige Narsarmiutat / Nanuaqqat
Forståelsesevne


At sætte ord på enhver form for ting som bruges i
hverdagene som barnet skal vide, få barnet til at
gentage ord.



Oplæsning af billedbøger.

Hukommelsesevne


Sprogrepetition



Sang



Nævne kropsdele

Aktivitetslege


Rollespil f.eks. te selskabsleg - lægge bamser til at sove - lege med biler.

Sprogudvikling


Sætte ord til handlinger



Sprogudvikling ved brug af billeder.



Lege med ting som kan pustes.

Udvikle personlige evner


Genkende identiteter (navn- mor - far)



Hjælpe til med at sætte legetøj på plads



Genkende andre børns navne



Barnets egne evner til at kontakte en voksen

Brug af kroppen


Kravle



Gå



Ligge på maven



Spise selv



Kravle, tage legetøj med hånden



Finmotorik



Aktiviteter ved at bruge store perler



Udvikle barnets evner til at kunne selv tage
gamacher på

1½-3-årige Naasunnguit / Neriusaat:
Sprog


Snakke ordenligt



Evnen til at fortælle om omgivelserne



Kende eget identitet (kende forældrenes
navne- adresse.)



Stille spørgsmål



At sætte ord på enhver form for ting



Vejrforhold

Personlige evner


Evnen til at tage tøj af selv / tage tøj på selv



Styrke barnets selvstændighed.



Evne til at sætte grænser (bruge jeg form - det er min krop)



Være vågen for omgivelserne (hvor kan vi tage på indkøb, hvorfor er vi i vuggestuen)



Have kendskab til sin køn



Evnen til at vaske sit ansigt / vaske hænder



Spise selv

Evnen til at bruge lemmer
 Evnen til at cykle
 Rappelling
 At være ude uanset vejret
 Evnen til at løbe
 Evnen til at gå lidt lange ture
 Evnen til at gribe en stor bold
 Evnen til at lege med puslespil

Finmotorik


Evnen til at sy perler



Aktiviteter med finmotorik



Puslespil



Tage gamacher på selv



Klipning



Tegne / male

Forståelsesevne


Spørge barnet om ting, som barnet har kendskab til



Bede barnet om at gøre noget (hent en serviet)



Spørge barnet om ting der er sket, som kan sætte tankerne i gang



Sang – Lyd – oplæsning



Skelne farver

Leg


Rollespilsleg



Evnen til at lege med andre



Udvikle barnets fantasi

Koncentration


Træne koncentrationen under aktiviteter



Formning

måneds aktivitetsplaner for hele året
Januar: Sne
Februar: Ravn
Marts: Hund Og fastelavn
April: Påske og Rype
Maj: Ammassaat
Juni: Fjeldørred
Juli: Nuna asimiinneq
August: rensdyr og moskusokser
September: Sorte bærplukning
Oktober: Laks
November: Alk
December: forberedelse til jul

Evaluering af 2018
Evaluering af udviklingstiltag for børn i 2018
Tiltaget med at udvikle barnets evner har været en succes.
Et udviklingstiltag ved barnets ankomst er blevet til rutine,
f.eks. hvis barnet vil ikke forlade sine forældre om morgen,
får et personale til tage barnet for føle sig tryghed ved at
snakke med barnet. Endvidere sættes børnene i rundkreds,
når de er kommet ind i deres stuer og man snakker om
børnenes identiteter og omgivelser. Ved at afholde aktiviteter med overskrift har medført
opnåelse af målsætninger, f.eks. børnenes sprogudvikling ved sang samt har træning med
ordsætninger været en fordel for børnene, hvor børnene fortæller med udgangspunkt i
deres viden, hvor man også var lydhører overfor børnene.

Brugernes årsplan:
Brugernes fællesdage for året 2019:
Starte med fælles spisning brugene tage selv maden med
16 marts: 17.00-19.30, Familie rådslagning.
18 september: 17.00-19.30 opdragelse
20 november 17.00-19.30 årsplan til 2020

Fælles morgenmad:
24 januar 2019
25 april 2019
26 september 2019

Brugernes fællesaktiviteter
23 februar 2019 leger i sneen med fælles spisning
25 maj 2019 Naturforskønnelse ved vuggestuens udendørsareal med fællesspisning
1 juni 2019 Børnenes dag
17 august 2019 sommer leg
14 december 2019 Juleklip
30 december 2019 Juletræsdans

