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Præsentation af Kanaartaq: 
Daginstitutionen har en børnenormering på 64, som er aldersfordelt på 12 til 0-1½ årige, 12 til 1½-3 

årige, 20 til 3-4½ årige og 20 til 4½ til de starter i skole. 

Kanaartaq er den eneste daginstitution i byen, der holder åbent mellem kl.6:45-17:15. 

Personalenormeringen i stuerne skal være således: 1 pædagog, 1 socialhjælper og en ufaglært 

medhjælper. 1 Leder, der skal have en pædagogisk uddannelse, og et rengøringspersonale. 

Kanaartaq er handicapvenlig til handicappede børn og forældre. 

Barnet skal senest være afleveret kl. 9:00, og hvis barnet ønskes afleveret senere end kl. 9:00, skal 

dette være meddelt inden kl. 9.00. 

I vuggestueafdelingen spiser de kl.11:00 og kl. 14:00. 

I børnehaveafdelingen spiser de mellem kl.11:30-12:30 og mellem kl.14:30-15:00. 

Kontaktoplysninger: 

Nalunnguarfimmut 1                                                                                                                                      

telefon: +299 86 66 14 telefax: +299 86 66 15                                                                                              

e-mail:  meeqqerivik.kanaartaq@greennet.gl 

  

mailto:meeqqerivik.kanaartaq@greennet.gl
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Målsætninger i Kanaartaq: 
Målsætningen i den integrerede daginstitution Kanaartaq er udarbejdet iht. ”Qeqqata Kommunias 

fælles børne- og ungepolitik” af oktober 2010 samt landstingslov nr. 16 af 3. december 2012. 

1. Daginstitutionen skal støtte barnets personlig udvikling på følgende måder:  

- Vi finder det væsentligt, at barnet afleveres i daginstitutionen tidligt om morgenen, for at 

barnet kan udvikle sig gennem rundkredsmøderne for børnene om morgenen, gennem 

aktiviteter, kontakt til de andre børn gennem samvær og ved at kunne sætte ord på sine 

tanker og følelser. 

- At formane barnet og give konsekvenser, for at barnet kan vinde selvtillid. 

2. Til barnets personlige udvikling: 

- Det er vigtigt, at forældrene underretter daginstitutionen, hvis der er sket 

noget bemærkelsesværdigt, der kan være afgørende for barnets følelsesmæssige tilstand. 

- Når børnene er uenige, skal parterne høres og få dem til at prøve at løse konflikten selv. 

- Udvikle barnets færdigheder ved at give barnet mulighed for at aktivere sig, der svarer 

til dets interesser og styrke det ved at give det sociale kontakter. 

- Sætte alderssvarende grænser og ansvar som at passe på sit tøj, øse mad op og hælde 

drikke i og hjælpe og støtte dem til selv at kunne tage tøj på. 

- Gennem Kammagiitta-møderne med børnene er det vores mål at lære hvert enkelt barn 

at kunne respektere medmennesker, at lære dem om hjælpsomhed, at undgå mobning og 

være social. 

- Gennem RABU-testen (2-6 åriges udvikling) skal barnets udvikling følges. 

- For at vurdere barnets færdigheder, skal der foretages en SPU test (skoleparathedstest). 

3. Udvikle barnets sprog: 

- Der skal sættes ord på alt foretagende som ”jeg giver dig ble på”, ”lad mig pudse din 

næse”, ”ja, du græder fordi du ikke er glad for det” m.m. 

- Sang, sanglege, oplæsninger og oplæsninger af billedbøger for at udnytte at de har lært 

ord. 

- Aktiviteter ved hjælp af (OI) udvikling via samtale. 

- Barnets sprogudvikling skal vurderes vha. TRAS testen. 
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4. Udvikle barnet fysisk og motorisk: 

- Det er vigtigt, at barnet får sund kost, da krop og fødevarer hænger sammen. Barnet skal 

vejledes og opmuntres. 

- Det er vores målsætning, at barnet skal have spist morgenmad før det bliver afleveret i 

daginstitutionen, da det har en fysisk og motorisk indflydelse, ligesom det har en 

indflydelse på dets koncentration, hvis barnet har spist morgenmad. 

- Det er vores målsætning, at der bliver serveret sundt kost e.l., når forældre gerne vil 

byde børnene noget godt i forbindelse med fødselsdage eller af andre årsager, ligesom 

daginstitutionen vil byde på sund kost i forbindelse med fastelavn o.l. Sund kost i form 

af tørre frugter, tørre grønlandske produkter, fiberrige boller m.m. 

- Udfordre børnene fysisk i form af gymnastik, dans, forestillinger og finmotorik. 

5. Barnets fortrolighed med naturen: 

- Udnyttelse af naturprodukter svarende til sæsonen, og formaning om naturbeskyttelse og 

respekt for naturen samt indlæring og fremvisninger. 

- Give børn mulighed for at være ude, uanset vejret. 

6. Udvikling af barnets kulturidentitet: 

- Der skal gives mulighed for at aktivere børnene med grønlandske traditionelle lege, som: 

traditionelle lege, lege, besøge museet og besøge biblioteket. 

- Give børn mulighed for at børnene benytter sig af udviklende teknologier. 

- Dialekter; give mulighed for at fortælle om at komme fra en anden by. 
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Årsberetning for 2014: 

 

Aktivitet, farveprøvning.                       Det er vigtigt at kravle før man lærer at gå. 

Beretning fra Kigutaarnat: 

Udviklingsmål for børn i 0-1½ årige: Børnene er blevet sprogligt udviklet ved at synge sange 

sammen med dem med fagter, og lære dem om sproget ved at bruge korte sætninger. Sætte ord på 

alt, som ”jeg giver dig ble på” m.m. 

Vi har ladet de børn, der har lært at sidde, sidde lidt ved siden af de voksne; opmuntret børn, der 

ikke har lært at kravle endnu til at kravle; personalet har passet på at de børn, der har lært at kravle 

op på ting, ikke falder ned, så de får mulighed for at kravle for at stimulere deres motorik og 

balance. Børn, der lærer at gå, er blevet holdt i den ene hånd så de også lærer at balancere. 

De større børn får mulighed for selv at spise op med gaffel eller ske. De har gået ture og har haft 

udendørs aktiviteter nogle gange om ugen. De har haft udviklende aktiviteter samt håndarbejde 

nogle gange om ugen. De har desuden lært de andre børns og personalets navne ved hjælp af 

billeder. 

Beretning fra Kuannit: 

Børn i alderen 1½ - 3 årige har samlet sig i rundkreds og fortalt om deres navne, alder, og deres 

forældres navne. De har sunget sange, som de selv har valgt, og synger også nye sange. De lærer 

desuden også om kalenderen; uger og dato. 

De har beskæftiget sig med: at gribe bolde, puslespil, far og mor-lege m.m. samt grov motoriske 

lege. 
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Rollespil, legemer, farver, tal, finmotorik, varmt og koldt vand. Gåture med forklaring og sætte ord 

om de ting, børnene ser. Sang, sanglege og dans. 

Hygiejne, tandbørstning, ansigtsvask, opvask, håndvask, tisse og håndvask. 

Personlig udvikling, sprog, vinde og tabe, kropsfortrolighed, følelser, gå fra ble, identitet, sætte ord 

på følelser og det man ser, tale uden at råbe og selvstændighed. 

 

Rollespil    Læren om farver. 

Beretning fra Kimmernat: 

Børn i alderen 3 - 4½ årige har i henhold til planerne spillet bold, leget med balloner, lært at klæde 

sig selv på, hvor forældrene også er blevet opfordret til at være tålmodige og lade deres børn tage 

tøj på selv. Gymnastik, sanglege ved f.eks. at synge om kaniner og efterligne den m.m. Forberede 

mad ude i køkkenet sammen med børnene. Puslespil og vendespil bruges også til at lære barnet at 

huske. Legemer, ”Pige og dreng” og forskelle for at lærer at kende sig selv. Farver, lære at kende 

forskel på farver, forskellige farvepapir, hvor de også lærer om farver på deres tøj. Læren om tal 

ved rundkredsen om morgenen. Rollespil som far og mor-lege. Sang og sproglege er en stor del af 

hverdagen. Fonetik, som for eksempel: Hvordan lyder A? Inkl. tegnet m.m. På grund af forskellige 

årsager fik vi de i år ingen emner om tandklinikken og sundhedsvæsenet. 
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De leger til dels også med iPad for at lære at bruge den. 

Beretning fra Kakillarnat: 

De har til dels haft til formål at opnå selvværd ved at hoppe fra skuret om vinteren. Gåture, 

fjeldture, gå af skrænter for at lære at balancere.  

De har lært at skrive deres navn og efternavn ved at skrive navn og efternavn på deres egne 

tegninger. Når de kommer i tvivl, står deres navne på væggen, som de kan efterligne. En del af 

børnene har lært at skrive deres efternavn. 

De har lært at tælle til 20 ved at tælle legetøj e.l. 

De har ved morgenmøderne lært hvad månederne hedder og hvor mange måneder, der er på et år.  

De har lært at sætte ord på følelser, og lært at tale med andre børn under rundkredsmøderne eller i 

forbindelse med aktiviteter eller kommer de i tanke om noget, de har været ud for? Hvad føler de? 

Nogle af børnene synger ved at råbe, hvorfor de har lært børnene at synge uden at råbe. 
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Brugerforsamlingens årsplan for 2014: 
For andet år er det ikke lykkedes at køre ind til Solbakken med pistemaskinen, da man ikke har 

kunnet finde nogen, der kunne tænke sig at arrangere det pga. for få fremmødte blandt brugerne. I 

stedet for at gå ud til naturen, har brugerforsamlingen gjort rent omkring daginstitutionen med 

efterfølgende grillfest med succes. 

Den kvartalsvise fællesmorgenmad i daginstitutionen er en del af de ting, der er populære. 

Som kutyme holdte de ældste Santa Lucia optog, hvor man ved denne lejlighed arrangerede 

fællesspisning og julestemning den 12.december kl. 16.30. denne udsættes til den mandag den 

15.december p.g.a. stormvejr. 

 

Det er hyggeligt at spise morgenmad sammen med søskende, forældre og personalet. 
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Årsplaner for 2015: 
Kigutaarnat: 

Sidde ved siden af de børn, der lærer at sidde; opmuntre og lære børn til at kravle; holde de børn, 

der lærer at gå, i hånden og støtte og lære dem til at holde balance når de går; give dem mulighed 

for at kravle og passe på de ikke falder; give mulighed for at børn, der lige har lært at gå, tager sig 

en gåtur i det gode vejr. 

Opmuntre og lære dem til at spise selvstændigt ved at lære dem at bruge en ske, og lære dem at 

drikke af en kop. 

Sætte ord på alt foretagende som ”jeg giver dig ble på nu”, ”Lad mig pudse din næse”, fortælle hvad 

tøjet hedder under påklædning, ”du skal i seng” m.m. sang og sanglege. 

Kuannit: 

Morgenmøderne i rundkreds skal fortsætte, hvor børnene skal lære ugerne, månederne og året. 

Identitet, navn, alder, og forældres navne. Sang og lære nye sange. 

Lære at gribe en bold, fællesskab, grovmotorik, rollespil, sproglege, puslespil. 

Rollespil, fællesskab, koldt og varmt vand, tal og mængder, finde på lege, gåture og sætte ord på det 

man ser, legemer, sanglege, dans, gymnastik, fonetik, iPad, hjælpe til i køkkenet, hårdt og blødt. 

Hygiejne, tandbørstning, ansigtsvask, håndvask, håndvask efter toiletbesøg, lære at gå på toilettet 

uden at gå med ble. 

Personlig udvikling: sprog, sætte ord på følelser og det man ser, tale uden at råbe, at vinde og tabe, 

at blive fortrolig med egen krop og selvstændighed. 
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Kimmernat: 

De skal beskæftige sig med: sprogudviklende sange, sproglege og fonetik.  

Tal og mængder. Påklædning, min krop, at vinde og tabe. Mine og andres ting. 

Gymnastik, gåture til naturen, opdragelse baseret på bevægelse. 

Ved virksomhedsbesøg skal tandklinikken være emnet. 

Lave egne legetøj. 

Hjælpe til i køkkenet ved forberedelse af måltider. 

 

Kakillarnat: 

For børn, der skal starte i skole skal følgende beskæftiges: 

At tegne, lære farverne, lære tal og tælle, mængder, fonetik og bogstavernes tegn. Lære at skrive 

navn og efternavn. At lære at huske og lytte gennem lege, og forstå sprog og kunne lytte, f.eks.: 

hent lige en gul og en blå legoklods ude i omklædningsrummet m.m. 

Emner som min krop, at vinde og tabe, lave egne legetøj og Påskens betydning. 

Indendørs og udendørs gymnastik; hjælpe med at gøre klar til måltider; tørre af ved opvask; vaske 

legetøj.  Passe på legetøj og tøj. At huske at tage tøj på, der svarer til vejret (i daginstitutionen) 

Rollespil; mine og andres ting. 
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Brugerforsamlingens planer for 2015: 
Forældre til børn i Kigutaarnat har for “Foråret” valgt at arrangere det således, at samtlige 

stuer skal vise en forestilling, hvor samtlige forældre bliver inviteret og medbringe mad. Der skal 

desuden sættes en dato for fælles skovledag, når sneen er ved at smelte. Angutitsiaqs mor 

Naasunnguaq, Milans mor Oline skal finde andre hjælpere og arrangere det. 

Kimmernat har for “Sommeren” lagt følgende planer: Fælles udendørs rengøring omkring 

Kanaartaq den 13. juni 2015 kl.11:00 med efterfølgende grillfest, men hvis vejret ikke tillader en 

grillfest, skal der laves mad indendørs. Kanaartaq sørger for grillmad. 

Den 13. juli kl. 11:00 skal der samles lyng, planter, sten m.m. til brug for aktiviteter. Der skal 

medbringes noget spiseligt.  

Der er gallamiddag den 15.august 2015 fra kl. 13:00-17:00. Børnene skal iklædes flotte tøj, og 

forældrene skal medbringe mad. 

Tatianas mor Tuperna skal sætte arrangementerne i gang. 

Kuannit har for “efteråret” lagt følgende planer: samle lyng og planter samt plukke bær. 

Nukâkas mor Sakarine, Bastians mor Hansine og Dianas far Erne skal sætte en dato inden ultimo 

august. 

Kakillarnat har for “Vinteren” lagt følgende planer: En tur til Solbakken. Kimmernaqs mor 

Hilda, Malus mor Tupaarnaq og Qupanus far Aka skal arrangere turen, og sætte en dato ca. den 20. 

april. 

De skal også sætte en dato til en dag, der skal laves en snemand. 

For alle børn i Kanaartaq arrangeres internationale børnedag 1.juni 2015. 

11.december Santa Lucia børn i Kakillarnat holder Santa Luciaoptog. 

Brugerforsamling holdes i dagene: 25.marts 2015, 28.august og til sidst 20.november laves 

årsplaner til året 2016, alle møderne holdes fra kl.16.30 hvis der ikke sker ændringer. 

Fælles morgenspisning for børn, søskende, forældre og personalet holdes fra kl.7:00-9:00 i 

dagene: 

23.januar 2015, 27.marts, 22.maj. 24.juli, 25.september og 27.november 2015. 
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Personalesituation: 
I 2014 har der været personaleudskiftninger, hvor en medhjælper sagde sin stilling op i starten af 

året for at prøve noget nyt.  

I foråret flyttede en socialhjælper til en anden by, mens en anden socialhjælper sagde sin stilling op 

for at prøve noget nyt. To medhjælpere sagde deres stillinger op, hvor den ene startede i 

Piareersarfik og den anden i socialhjælperuddannelsen. 

Til slutningen af året mangler vi en pædagog og en afdelingsleder. Vores pædagogstuderende er på 

sin sidste brancheskoleophold, og vores medhjælper, der har startet en uddannelse som 

socialhjælper er blevet vores praktikant. 

Følgende kurser blev gennemgået: anerkendende opdragelse, 7 metoder, Kammagiitta, personlig 

udvikling, kursus ifm. den gode daginstitution, inddragelse & menneskelige syn. 

Desuden deltog lederen under et seminar om god overførsel fra daginstitutionen til skolen. 

Der skal afholdes et kursus om God sagsbehandling og offentlighedsloven, som lederen og 

souschefen skal deltage under i. 

Selvom der har været personaleudskiftninger har samarbejdet fungeret rigtigt godt. 

 

Leder 

Ajorna Joelsen 
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