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Præsentation af daginstitutionen Uiaq: 

Daginstitutionen blev åbnet offentligt den 15 maj 2013, der var bygningen ny, 2 af byens 

daginstitutioner flyttede sammen, vuggestuen Mikisoq og vuggestuen Âjo. 

Samtlige 4 stuer har lille rum, i tre af stuerne bliver rummene brugt som soverum, og hos de store 

børn bliver rummet brugt som legerum, og alle stuer har toilet som er tilpasset børnenes 

størrelser.  

Daginstitutionen Uiaq har åben mandag til fredag fra kl. 07:00 til 17:00. 

Daginstitutionen Uiaq har plads til 64 børn mellem 0 til skolealderen, henholdsvis 24 børn mellem 0-3 år i 

vuggestuen og 40 børn fra 3 til skolealderen i daginstitutionen, plads i alt 64.  

Daginstitution ”Uiaq” 

Eqqaavimmut aqqut 15 

3911 Sisimiut 

Telefon: 864069 / 382085 mobil 499540 

E-mail: uiaqsisimiut@qeqqata.gl 

 

Samtlige 4 stuer har separate telefoner.  

Den røde stue: 382086 

Den blå stue: 382087 

Den grønne stue:       382088 

Den gule stue: 382089 

 

Personale i daginstitutionen Uiaq: 

Leder: Bia Berthelsen 

Souschef: Dorthe Nathansen 

Den gule stue: 

Pædagog: vikar Ivalu 

Pædagogmedhjælper: vikar 

Medhjælper: Nukannguaq Kleist 

 

Den grønne stue: 

Pædagog: Aja Abo Steenholdt  

Pædagogmedhjælper: vikar Nukakkuluk 

Medhjælper: Nuka Andersen 
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Den røde stue: 

Pædagog: Dorthe Nathasen 

Pædagogmedhjælper: Sofie Mathiassen 

Medhjælper: Regine Z. Jensen 

Den blå stue: 

Pædagog: Ane N. Silasen 

Pædagogmedhjælper: vikar Tika 

Medhjælper: Susanne Dahl. 

Rengøringsassistent: 

ÂnÌnguak’ Mathiassen 

Opvasker: 

Hansigne Rasmussen 

Afleveringsfrist: 

Afleveringsfristen af børn er kl. 09:00, hvis barnet kommer senere skal dette meddeles før 09:00.  

 

Forsinket aflevering: 

Følgende godkendes ved barnets forsinkelse. 

-hvis barnet skal til sygehuset 

-hvis barnet skal til tandlæge 

-ved afrejse og ankomst af familiemedlemmer. 

Grundet til at barnet skal komme til tide er, at der forekommer forstyrrelse under aktiviteter, og 

for at barnet kan deltage og følge med i aktiviteter. 
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Daginstitutionens målsætninger: 

Barnets fysiske og psykiske behov prioriteres. 

Barnets behov tryghed opfyldes i form af følgende. 

a) Ved at yde 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 for at udvikle dets selvtillid i form af følgende: 

 At skabe noget sammen med barnet. 

 At motivere og støtte barnet. 

 At anerkende barnet 

Pædagogiske målsætninger: 

 At lade barnet videreudvikle sig efter aldersmæssig evner, lære at have selvtillid, selvværd, 

demokrati og medansvarlighed.  

 Barnet oplæres i sin identitet og udvikles til at blive selvstændig. 

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

 Der tilbydes aktiviteter i alle årstider, hvor udnyttelse af naturen tilbydes.  

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

 Alle personale tager arbejdet alvorligt i at få indført Meeqqerivitsialak og fælles produktivt 

aktiviteter sammen med børnene. 

 Aktivitet om mobning afholdes sammen med børnene, og med Bamsen kammak, 

(kammagiitta). 

 

Aktiviteter. 

I fællesskab at skabe i henhold til De 7 principper i Effektiv Pædagogik, d.v.s vejledning gennem 

dialog. Man kommer også ind på indholdet af disse 7 principper. 

Beskrivelse af børns behov. 
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Vi samarbejder tæt med brugerne ud fra børnenes behov, hvor vi, når vi bemærker, at et barn på 

et eller andet måde har behov for støtte, samarbejder vi med forældre for at udvikle barnet før 

barnet overgår til skolen. 

I stuerne er der morgenaktivitet. 

Opdragelses- og udviklingsmetoder drøftes, idet det er vigtigt at barnet er trygt ved at være 

på Uiaq, ligesom det er vigtigt at barnet bliver opdraget og udviklet efter behovene. 

Brugerne giver udtryk for at de trygt kan efterlade deres barn hos personalet, og derudover 

roser de personalet hvad angår barnets status. 

 

Daginstitution Uiaq´s mål: 

 At lade barnet videreudvikle sig efter aldersmæssig evner, lære at have selvtillid, selvværd, 

demokrati og medansvarlighed. 

 At barnet oplæres i sin identitet og udvikle selvstændigheden. 

 At lade børn og forældre føle tryghed, nærhed og tillid. 

 Der tilbydes forskellige aktiviteter i alle årstider. 

 At barnet lærer om respekt og medansvarlighed for naturen. 

Daginstitutionens opdragelsesregler/kendetegn og kultur.  

Til dagligt arbejder vi i henhold til Inatsisartutlov og Qeqqata Kommunia´s regler, og arbejder 

ud fra daginstitutionens målsætninger, hvor personalet i møder drøfter om de som individ har 

forstået indholdet af loven.  

 

Planer i 2018: 

Januar: Genbrug (gavepapir). 

Februar: Fastelavn 

Marts: Forberedelse til påske (Den blå stue laver teater 28.3). 

April: Statusopgørelse. Solbakken. 

Maj: Sund maj 
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Juni: Grilldag i Akia (weekend). 

Juli: Stuerne tager selv på naturudflugt. 

August: Stuerne afholder selv aktiviteter. 

September: Indsamle naturressourcer.  

Oktober: Udstilling for forældre (naturressourcer) 

November: Statusopgørelse – Højtlæsning. 

December: Juleforberedelser. 

 

Evaluering af årsplanerne: 

De fleste planer pågik med succes. Idrætshalen benyttes flittigt af de større børn. 

Den gule stue: 

Børnene oplæres i at klæde sig på, oplæres i at ikke at have ble på, går ture uanset årstider, 

lave aktiviteter, synger og bruger sprog til alt, eksempel: jeg løfter dig, du skal skifte ble, din 

ansigt skal vaskes. 

0-3 årige har haft Santa lucia optog. 

 

Den grønne stue: 

Børnene oplæres i at klæde sig på, oplæres i at ikke at have ble på, går ture uanset årstider, 

lave aktiviteter, synger, finmotorik og bruger sprog til alt, eksempel: jeg løfter dig, du skal 

skifte ble, din ansigt skal vaskes. 

Den røde stue: 

De laver planer fra mandag til fredag, som hænges op i opslagstavlen i gangen til forældre. 

Om formiddagen samles børnene for det meste i rundkreds, hvor de nævner deres navne, 

alder, bopæl, forældrenes navne og drøfte bamsen kammak, børnene og personalet kan 

tage bamsen med hjem efter lodtrækning, hvor man næste dag under rundkreds fortæller, 

hvad man har lavet sammen med bamsen. Når et barn for eksempel ikke er glad, sidder man 

i rundkreds og ved kammagiitta som udgangspunkt fortælle om hvad der er sket forrige dag. 
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Om mandagen har de IPaddag, medbringe eget legetøj om tirsdagen, onsdag og torsdag 

gruppeaktivitet og fredag gymnastik i opholdstuen, hvor de skiftevis med den blå stue 

benytter halen flittigt.  

De har udstillet deres arbejde med genbrug, deltog i udendørs fastelavn, og efterfølgende 

indendørs dansemik. De klippede til påsken, og løb under Gør Maj Sund. De har flere gange 

taget bussen og vandret i naturen, indsamlet naturens ressourcer, som de skal bruge til 

juledekorationer til jul. Der har været højtlæsning. Børnene har julekalender med indhold af 

aktiviteter og som de åbner på skift, det kan evt. være bagning, gåture, besøg i brugsen, 

besøg hos værestedet for ældre Inneruulat, hvor børnene sidst fik lov til at pynte træet i 

værestedet, juleklipning, lave julegave som de selv pakker ind som gave til forældre. 

Den blå stue: 

De laver ugentlig plan som hænges op i opslagstavlen til forældre i gangen.  De har udstillet 

deres arbejde med genbrug, deltog i udendørs fastelavn, og efterfølgende indendørs 

dansemik.  Påskeklipning og viste deres teaterstykke for andre børn i Uiaq. Under Gør Maj 

Sund var der løb. De besøger forældrenes arbejdsplads, højtlæsning, juleklip hvor de laver 

julegaver til forældre. De bagte småkager til dagen med juletræsdans. Den blå stue har flere 

gange besøgt deres forældres arbejdsplads og har været på besøg hos ældre i værestedet 

Inneruulat med madpakke. 

Inddragelse af børn: 

Det er lykkedes med genbrug, hvor de lavede forskellige ting med julegavepapir. Fastelavnen 

bruger vi til forskellige aktiviteter, hvor vi har forskellige udendørs aktiviteter med sækkeløb, 

kælkevæddeløb, kælkevæddeløb hvor de større børn trækker de mindre, der var også 

forskellige aktiviteter i huset. Forberedelse til påske, børn i den blå stue lavede teaterstykke. 

Vi kom ikke til Solbakken, da pistemaskinen var i stykker. under Gør Maj Sund havde vi løb 

med mindre børn, spædbørn i barnevogn og gåtur med børn der kan gå, løb for større børn, 

hvor der var vand og frugter ved ankomst, til glæde for alle børnene. Grilldagen i Akia blev 

ikke realiseret.  De større børn tager ofte til naturen. Børn fra den røde stue har været i 

naturen og samle naturens egen ressourcer til juledekorationer.  Udstilling til forældre af 

naturens ressourcer blev desværre ikke realiseret.  Højlæsning lykkedes. Der har været 

juleklip med spisning sammen med brugerne. Den røde stue har julekalender med 

virksomhedsbesøg og har været på besøg i værestedet for ældre Inneruulat, hvor de har 

pyntet juletræet. Den gule stue fra 0-3 år havde Santa Luciaoptog, danse om juletræet, og 

har i årets korteste dag haft fællesspisning, og årets slutning blev fejret med fyrværkeri. 

 

Inddragelse af forældremyndighedsindehavere eller forsørgere. 
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Under brugermøderne deltager de som regel til årsplanlægningerne, hvor de opdeles til deres 

børns rum og skriver deres ønsker ned og fremlægger dem ved næste møde.   Brugerne er godt 

tilfredse med fremgangsmåden, personalet og brugerne har et godt samarbejde.  

I tilfælde af, at man bemærker noget hos et barn, er der samtale med forældre hurtigst muligt, 

hvor personalet og forældre samarbejder med fælles forståelse, men hvor man samarbejder med 

MISI, når der ikke er andet at gøre. Brugerne indkaldes til møde fire gange årligt, hvor der 2 gange 

om året er statusopgørelse, og igen 2 gange årlig fællesmøde. Der er fra brugerne valgt 6. 

 

Personalet 

Alle medarbejderne har været til kursus om det 7 gode vaner, 2 til første hjælp og samtaleteknik. 

Leder og souschef har været i kursus. 

 

Aktiviteter/planer og daglige struktur i den nye år:  

Januar: Sneskulptur uden for Uiaq / udstilling af genbrug. 

Februar: Forberedelse til fastelavn. 

Marts: Fastelavn / statusopgørelse. 

April: Drøfte meningen med påsken med besøg. Skicenter Solbakken. 

Maj:  Uiaq skal sammen med ældre fra værestedet Inneruulat på fælles gåtur / forældrene har 

øvrige aktiviteter.  

Juni: Grilldag den 8. juni fra kl. 12:00 på asumiut, hvis vejret er dårligt i Uiaq. 

-Grill i Akia 

Juli: Stuerne bestemmer selv deres aktivitet.  

August: Uiaq OL. Inuit games, eller multibanen, dette drøftes under brugermødet den 3. april. 

September: Samle bær – indsamle naturens ressourcer / Hvad vil du være? Besøge 

arbejdspladser. 

Oktober: Emne uge om dyr, med foredrag fra en person med kendskab. (Sæl-fisk) med 

spisning. Evt. flænse et sæl. 
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November: Statusopgørelse. Juleforberedelse – fortælling om julens betydning, forberedelse 

til snehytte. 

December: Lave snehytte med fællesspisning den 7. december kl. 10:00 – Santa lucia – dans 

om juletræ. 

Traditioner og særlige aktiviteter for børn 

Skikke der bliver brugt gennem tiden er: fastelavn, påskeforberedelse, fejre børnedagen, gå ud og 

se starten af Arctic Circle Race, naturudflugter om sommeren, samle naturens ressourcer, 

benyttelse af svømmebassin om sommeren, benyttelse af idrætshallen, udforske vores 

omgivelser, fælles juleklip med brugerne, Santa Lucia-optog, dansen om juletræet. 

 

Samarbejde og aktiviteter med forældrene.  

Fælles morgenmad med brugerne en gang om året, og fælles spisning hvor brugerne selv tager 

mad med 2 gange om året.  Brugerne har mulighed for at arrangere aktiviteter.  Der arrangeres 

fælles juleklip for brugerne, og forældre som har lyst kan deltage når børnene skal danse om 

juletræet.  I hverdagene er der tæt samarbejde, forældrene indkaldes efter barnets behov og der 

samarbejdes tæt med barnet som udgangspunkt.  

Samarbejde mellem personale, aktiviteter og udvikling. 

Årsplan 2019 for personalet. 

Januar: Den 9. møde, 3 timer. Den 29. afdelingsmøde, 3 timer med emne om fordeling og ansvarsdeling på 

baggrund af sikkerhed. 

Februar: Den 13. Møde, 3 timer. Den 26. Afdelingsmøde, 2 timer Den 9. Personal Weekend 9:00 – 15:00. 

Opdatering af målsætning og pædagog kort. 

Marts: Den 13. Møde, 3 timer. Den 6- 19 Statusopgørelse. Den 13. Ledelsesmøde. 

April: Den 10. møde, 3 timer. Den 24. Afdelingsmøde, 2 timer. 

Maj: Den 8. Møde, 3 timer. Den 21. Afdelingsmøde, 2 timer. Den 8. ledelsesmøde. 

 

Juni: Den 5. Møde, 3 timer Den 18 afdelingsmøde, 3 timer med emne drøftelse af forhold hos 

samarbejdsgruppen. 

August: Den 7. Møde, 3 timer. Den 20. Afdelingsmøde, 2 timer. Den 7. ledelsesmøde 
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September: Den 4. Møde, 3 timer. Den 10. Afdelingsmøde, 2 timer. Den 21. Personal Weekend 9:00 – 

15:00. Evaluering for året. 

Oktober: Den 2. Møde, 3 timer. Den 15. Afdelingsmøde, 2 timer. Den 9. oktober årsplan. Den 2 

ledelsesmøde. 

 

November: den 6. Møde, 3 timer. Statusopgørelse den 12- 29. 

December: Den 3. Juleklip sammen med brugere. 17:00 – 20:00 Den 6 Julefrokost. 

Årsplaner med brugerne.  

Sneskulptur Festival 

Solbakken, hvor brugerne har mulighed for at deltage. 

Brugerne planlægger Gør Maj Sund. 

Grilldag, plan A på asumiut, I Uiaq hvis vejret er dårligt. 

Aktivitet for børn og brugere i såkaldt OL. 

Fælles bygning af snehytte uden for daginstitutionen Uiaq. 

 

Personalesamarbejde, aktiviteter og udvikling 

Drøfte pædagogikteorien, hvor der har været individuel samtaler med personalet omkring Den gode 

børnehave, hvordan de har forstået denne, samt aktivitet som Ol. 

Hvilke særlige projekter skal der være i de kommende år.  

Fordeling på baggrund af sikkerhed, Uiaq´s målsætninger udfærdiges, målsætninger hos både de 

mindre og større børn. Drøfte omkring pædagogik under møde, emne ved teori omkring børn. 

Udfyldningsmetode af Den gode børnehave i Ol. 

Drøfte og udforme planer i fællesskab under møde mht. månedsplaner. Emneuge med brandøvelse. 

Særlige bemærkninger: 

Der har i år været meget svært med bemanding, hvor det endvidere har været svært at får 

fat i vikar. En pædagog der blev ansat som afdelingsleder stoppede efter kort tid på grundet 

af lønforhold, og søgte andet arbejde efter under et års ansættelse. 
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Bia Berthelsen og Dorthe Nathansen. 


