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Præsentation	af	vuggestuen		“Naalu”:Vuggestuen "Naalu" blev officielt indvidet i 

1986. Boligareal: 398 m². Huset er til dags dato 31 år gammel, og har, foruden helligdage, 

åbent i alle hverdage. 

Åbningstid:	
Vi har åbent fra mandag fra kl. 07:00 - 17:00. 

Børnenormeringen:	
Den integrerede institution ”Naalu” har en børnenormering på 56 børn. 

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.  

Særligt fremhæves, at en ansat er støtteperson til et barn med handicap.  

 

Institutionens	placering:	
Den integrerede institution ”Naalu” ligger i et området omgivet af Nalunnguarfik - 

Kulturhuset Taseralik - Døgninstitutionen Gertrud Rask Minde og  SSP´s hytte. Til dagligt er 

vi omgivet af sæsonpræget aktiviteter . 

Pædagogiske	målsætninger:	
I vores daglige arbejde finder vi det vigtigt at følge Landstingsforordning nr. 16 af 3. 

december 2012, Qeqqata Kommunias fælles vision og personalepolitikken.  

Vi arbejder med udgangspunkt i Meeqqerivitsialak (den gode børnehave),   

FN´s internationale børnekonvention om børns rettigheder er ligeledes en vigtigt del i vores 

arbejde. 



						2017	
 
 

Beskrivelse	af	Børn	og	behov:	
Personalet arbejder med barnet i centrum, således at hjælpeforanstaltningerne kan 

igangsættes i henhold til barnets behov.  

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. I samme tilfælde 

planlægges der i samarbejde med forældre et tilpasset plan for barnet. 

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. 

Skoleklare børn flyttes til stue til stue hvert sommer, hvor der er en medarbejder, der rokerer 

med hvor vi anser denne rokering som positivt forberedende til færdigheder, selvom børnene i 

starten har det svært med at flytte fra deres vante omgivelser, men vænner sig hurtigt til det.  

Institutionens	Pædagogiske	retningslinjer/profil	og	kultur:	
Det	vi	gerne	vil	inkludere,	er	følgende	opdragelsesgrundlag,	der	aldrig	bliver	for	gamle:	

Vi	ønsker	et	godt	samarbejde	med	forældre,	og	til	fordel	for	barnet	laver	vi	aftale	med	

forældre	omkring	tid	ved	aflevering	eller	afhentning	af	barnet.	

Ved	fælles	møder	og	aktiviteter	tilbyder	vi	endvidere	forældre	til	at	benytte	

institutionen	til	sammenkomster.	

Vi	ønsker	at	medvirke	til	at	udvikle	barnets	sproglæring,	ved	oplæsning,	fortælling,	

snakke	og	synge,	og	forklarer	dem	om	ordenes	betydning.	Vi	vil	gerne	medvirke	til	den	

løbende	udvikling	af	barnet	ved	at	deltage	i	dets	lege	og	med	respekt	for	barnets	

forestilling	og	leg.	

Det	er	for	os	vigtigt	at	lære	børnene	om	selvstændighed,	selvtillid	til	både	sig	selv	og	

andre,	f.eks.	-	ved	at	lade	børn	have	kontakt	med	de	ældre,	ved	at	lærer	dem	at	sætte	

grænser	for	både	til	sig	selv	og	andre,	at	være	nysgerrig	overfor	dem	de	snakke	med,	

give	dem	kram	og	knus,	således	at	børnene	føler	sig	værdsat.			
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Selv	om	vi	ikke	selv	laver	måltiderne	her	i	huset,	er	det	for	os	vigtigt,	at	børn	vokser	og	

udvikler	sig	gennem	sund	kost,	hvor	vi	så	godt	vi	kan	forklarer	børnene	om,	hvad	det	er,	

der	bliver	serveret.		

I	vores	børnehave	er	der	en	ting	vi	også	går	op	i,	og	det	er	gymnastik,	for	således	at	

børnene	og	personalet	i	alle	stuer,	som	hjælper	til	at	tænke	klart,	har	selvtilfredshed,	

som	vi	personale	og	børnene	kan	mærke.		

Vi	benytter	Tarzan-banen,	der	ligger	om	bag	kulturhuset	Taseralik,	året	rundt.	

Noget	som	børnene	også	skal	lære	som	vane	er,	at	vide	noget	om	naturen,	det	de	træder	

på,	ser	på,	tager,	lugter	og	smager,	og	det	der	er	spiseligt,	som	ligeledes	skal	vejledes	

omkring.	

Vi	bidrager	til	at	give	børnene	indsigt	i	naturens	egen	ressourcer	ved	at	lære	dem	at	

værdsætte,	at		passer	og	respekterer	naturen,	ved	at	give	dem	indsigt	i	det,	de	skal	vide	

om	bæredygtighed.		

Nyttiggørelse	opstår	ved	at	give	børnene	det,	de	skal	vide	omkring	kulturen,	ved	

beskæftigelse	af	naturens	egne	ressourcer,	ved	oprydning,	indsamle	ressourcer	til	

dekorationer	og	ved	at	give	viden	omkring	kulturen	videre.		F.eks.	ved	at	komme	lidt	

væk	fra	byen	og	tage	på	natursafari,	som	gør,	at	de	føler	sig	glade.	

Der	er	gennem	årene	tilkommet	mange	motoriserede	køretøjer.		Det	er	derfor	vigtigt	at	

forklare	og	lærer	børnene	om	at	trives	i	meget	trafikeret	vej,	både	sommer,	forår,	vinter	

og	efterår.	Den	lokale	politistationen	kan	som	samarbejdspartner	yde	vejledningved	

aftale.	

	

Inddragelse	af	børn:	
Personalet	sørger	for	aktiviteter	i	det	daglige,	og	afholder	det	planlagte	fra	tidlige	år.			

Aktivitetsmuligheder	både	sommer	og	vinter	benyttes	flittigt.		Legepladsen	og	

omgivelsen	udenfor	“Naalu”	benyttes	flittigt.	

Aktivitet	for	børn	er		ligeledes	besøg	i	forældrenes	arbejdsplads	-	og	andre	

virksomheder.	Forældre	og	personalet	samarbejder	omkring	børnenes	

virksomhedsbesøg,	som	er	til	stor	glæde	for	børnene.		
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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.	

Ud	over	morgensange,	afholder	vi	helårs	aktiviteter	som	på	forhånd	er	planlagt	i	hver	

stue	og	i	med	udgangspunkt	i	børnenes	behov,	stand	og	ønsker.	

Det	vi	særligt	vil	nævne	er,	at	sundhedssygeplejersken	fra	sundhedsvæsnet	og	

tandplejerne	med	interesse	for	et	samarbejde	plejer	at	henvende	sig	til	os,	hvilket	er	en	

stor	hjælp	til	børns	udvikling	og	personalets	generelle	viden.	

En	af	traditionen	er,	at	svømmebadet	åbner	hvert	år	i	forbindelse	med	den	

internationale	børnedag.			Der	er	i	den	forbindelse	givet	mulighed	for	at	børnehaven	kan	

benytte	sig	af	svømmehalen,	som	brugerne	i	"Naalu"	flittigt	benytter.	

Fra	årets	begyndelse	har	børn	og	personalet	ligeledes	mulighed	for	at	benytte	

idrætshalen,	som	børn	og	personalet	flittigt	benytter.		

Meeqqerivitsialak	(Den	Gode	Børnehave):	
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.		Børnene	

bliver	derved	udviklet	ud	fra	udfordring	og	alderspassende	aktiviteter.		

Fordelen	ved	møde	mellem	børnehaven,	skolen	og	myndigheden	er,	at	skoleklare	børn	

har	mulighed	for	at	besøge	skolen	med	det	formål,	at	overgangen	til	skolen	bliver	lettere	

for	børn.			

i-Pad:	
I	hverdagene	benytter	personalet	i-Pad	som	redskab	til	Den	gode	daginstitution.		

Endelig	benyttes	den	efter	behov	med	hensyn	til	børnenes	status.		Personalet	skal	

rustes	op	til	at	bruge	i-Pad	som	redskab	i	deres	arbejdstid,	hvor	man	også	laver	en	

vidensdeling	med	de	ansatte	som	har	været	på	i-Padkursus.		
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Inddragelse	af	forældremyndighedsindehaver	/	faktiske	forsørger:	
Det	vi	er	glade	for	og	vil	nævne	er,	at	forældre	retter	henvendelse,	hvis	der	er	noget	der	

generer	dem,	eller	der	er	noget	der	skal	rettes	op	på,	uden	at	først	vente	på	møde.	

Derved	undgår	vi	misforståelser,	og	som	forældre	er	gode	til,	og	benytter	flittigt.	

Omvendt	videregiver	personalet	beskeder	til	forældre,	uden	først	at	indkalde	til	møde.		

Fælles	brugerforsamling	er,	i	forhold	til	tidligere	år,	faldet	i	år.	Selv	om	der	er	afprøvet	
forskellige	måder	og	kommet	med	opfordringer,	er	indkaldelser	ikke	lykkedes.	Men	vi	
indkalde	uden	at	miste	modet,	hvor	vi	er	taknemlige	for	de	fremmødet.	

Det	kræves	også	at	følge	Inatsisartutloven	nr	16,	fra	3	December	2012	til	at	
hverdagsbehovene	bliver	dækket	med	barnet	i	centrum.		Vi	har	kendskab	til,	at	
førskolebørnene	i	de	seneste	år	mangler	at	få	dækket	deres	behov	som	børn	og	som	
skoleelever.		Vi	prøver	så	vidt	muligt	at	have	tæt	forhold		til	forældrene	i	vores	
hverdagsservice.		Alligevel	går	forældrenes	ansvarlighed	og	deres	evne	til	at	videregive	
ansvaret	ud	over	mange	børn,	det	samme	med	deres	store	forventninger	til	
daginstitutioner.		

	

Samarbejde	og	aktiviteter	med	forældrene.		
Som	nævnt	tidligere,	så	er	inddragelse	af	forældre	i	aktivitetsdagen	ikke	rigtigt	
lykkedes.		Der	var	dog	enkelte		som	heldigvis	viser	interesse	og	deltager.		

Vi	kan	dog	med	glæde	nævne,	at	forældre	kommer	med	interessere	ved	indkaldelse	til	
samtaler	ifm.	børn.	

Personale	
2	ansatte	blandt	personalet	er	stoppet		for	at	tage	en	uddannelse.		1	medarbejder	har	
orlov	i	et	halvt	år,	kommer	tilbage	i	det	nye	år.		2	medarbejdere	som	har	arbejdet	her	i	
mange	år,	opsagde	deres	stillinger	af	eget	valg.		

Vi	har	fået	en	ny	pædagoguddannet	medarbejder.	

Faste	medarbejdere	er	stabile	og	arbejder	flittigt,	og	har	et	godt	fælles	arbejdsevne.	

Daginstitutionslederen	bruges	flittigt	som	kontaktperson.		

Vi	benytter	flittigt	eksterne	fagfolk	i	forbindelse	med	vores	arbejde	med	handicappede,	

med	det	formål	at	dele	erfaringer,	og	som	personalet	i	huset	skal	have	kendskab	til,	og	

derved	også	at	videreudvikle	medarbejderstabens	kompetence.	
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Tillidsrepræsentanter,	SIK	og	NPK	er	meget	aktive,	som	er	til	stor	hjælp	for	

medarbejderstaben.		

	

Medarbejdernes	samarbejde/	temaer	og	udvikling:	
Januar:	Personalet	drøftede	om	samarbejde.	

Februar:	Personalet	hjalp	til	skoleindskrivningen.			

Marts:	Der	blev	holdt	fælles	morgenmadsspisning.		Førskolebørn	blev	inviteret	til	
Taseralik	for	at	se	en	teaterforestilling,	som	er	arrangeret	af	Nunatta	
isiginnaartitsisarfia	som	hedder;	“A-I-U”.	

Der	blev	afholdt	brugermøde.		Der	blev	afviklet	Ressourcegruppe-kursus	for	3	ansatte.		

April:	Børnene	fremlagde	deres	opgaver	til	forældrene,	der	blev	vist	stor	interesse.	

Vores	kollega	som	har	arbejdet	i	40	år,	blev	hædret	hvor	hun	modtog	en	sølv	medalje	af	
hendes	kongelig	højhed	Dronning	Margrethe.		

Maj:	I	Maaji	Nuann´2017	blev	samtlige	daginstitutioner	inviteret	af	Ældre	
idrætsforening	“Eqartoq”	om	at	tage	en	fælles	gåtur	den	5	maj	og	26	maj,	og	der	var	
mange	børn	og	ansatte	som	var	flittig	til	at	deltage	herfra.	

Ressourcegruppen	i	Den	gode	daginstitution	afholdte	statusmøde	med	debat,	og	
rådslagning	med	hensyn	til	videreforløb.	

Der	blev	afholdt	første	hjælps	kursus	for	personalet,	Bo	Olsen	var	instruktør	i	
samarbejde	med	Nunatta	Røde	Kors	afdelingen.		

De	ældste	børn	var	på	besøg	i	alderdomshjemmet		for	at	lege	med	de	ældre	med	
brætspil	i	anledningen	af	Gør	maj	sund.		

Juni:	I	samarbejde	med	Nakuusa	lavede	daginstitutionsbørnene	og	skoleeleverne	hjerte	
og	hængte	dem	op	så	byens	borgere	kan	se	dem	ved	siden	af	Taseralik	i	Børnenes	dag,	
det	var	en	succes.		Heldigvis	var	der	god	deltagelse	fra	Lions	Club,	og	Qeqqata	
Kommunea´s	værksted.	

Børn	og	personalet	foretog	naturforskønnelse	i	“Naalu”s	terrasse	og	udearealet	i	
slutningen	af	måneden.		Der	var	afskedsfest	til	førskolebørn	med	fællesgrill,	vejret	var	
dejlig	den	dag.		

Juli:	Børnene	og	personalet	holdt	ferie	på	skift.		De	fleste	førskolebørn	gik	ud	af	
daginstitutionen	i	slutningen	af	måneden.		
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August:	Der	afholdes	udforskning	på	naturressourcer	ud	fra	årstiderne,	tilpasset	til	
børnene.	

September:	Samle	naturforråd.	

Oktober:	Der	blev	afholdt	brugermøder	i	hver	stue,	nogle	var	succesfulde,	selvom	andre	
ikke	gik	så	godt,	fik	man	meget	ud	af	målsætninger	og	diskussionsemner.	

Der	kom	nogen	fra	Maniitsoq	med	hensyn	til	vidensdeling	om	Den	gode	Daginstitutions	
status,	og	der	blev	givet	vejledning	om	udfyldningsmåde	som	er	tilpasset	til	spædbørn.		

Borgmesteren	og	staben	afholdt	en	møde	med	god	debat	om	Mio´s	rapport	vedr.	
Qeqqata	Kommunea.		

November:	Der	blev	afholdt	lederkursus	om	personalejura	i	samarbejde	med	
Kanukoka.	

Der	blev	afholdt	fælles	morgenmadsspisning	sammen	med	forbrugerne.		

3	ansatte	i	Kangerlussuaq´s	daginstitution	var	på	fagligt	besøg,	og	tildelt	viden	ud	fra	
hverdagsrutiner.		

Foreningen	Grønlandske	Børn,	afholdte	workshop	i	Taseralik,	med	overskrifterne;	
Takusinnaaviuk?(Kan	du	se	det?)		Samt	Ikioqatigiitta	(Lads	os	samarbejde),	2	ansatte	
deltog.		

1	ansat	startede	på	en	videreuddannelse	for	at	udruste	sig	til	et	bedre	service	med	
spædbørn	som	ikke	kan	tale	endnu.		

Børnene	og	personalet	i	hver	stue	begyndte	at	forberede	til	jul.		

Personalet	glæder	sig	meget	til	julen.		

December:	Børnene	i	de	forskellige	stuer	tager	på	virksomhedsbesøg	ifølge	deres	
julekalendere.	

Ældste	børn	holdt	Santa	Lucia-optog.		

Fælles	juletræsdans	skal	afholdes	på	vores	sidste	åbningsdag	i	året,	den	29	december	
2017.	

Hvilke	særlige	projekter	skal	der	være	i	de	kommende	år.		
Udførelse	af	mål	til	næste	årsplan	under	brugernes	fællesmøde	har	i	år	været	besværligt	
i	forhold	til	sidste	år,	grundet	at	der	kun	er	enkelte	der	er	interesserede	og	har	lyst.	

Men	sæsonpræget	aktiviteter	bliver	dog	realiseret,	hvor	vanlige	aktiviteter	i	årets	løb	
afholdes.	såsom:		
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Ø Fastelavn	

Ø Besøg	i	uddannelsessteder	/	virksomheder	

Ø Børnenes	dag.	

Ø Fællesskab	med	ældre	mennesker	

Ø Samle	naturforråd		

Ø Klipning	–	Påske	/	Jul	

Særlige	bemærkninger:	
Endelig,	endelig	og	eeendelig	blev	bygningen	malet	udvendigt	lige	før	det	gamle	maling	
var	væk,	vi	kunne	ikke	få	det	malet	i	flere	år	på	grund	af	økonomien,	hvor	er	det	dog	
godt	for	træmaterialet,	og	det	værste	som	er	rådnet	træ	blev	skiftet	med	nye.		En	af	de	
store	ønsker	er,	at	bygningen	bliver	malet	indvendigt.	

Vores	udendørs	legepladser,	som	er	meget	forfaldne,	ville	vi	ellers	udskifte	i	det	
kommende	tid	hvis	vi	havde	råd	til	det.		

Vores	opvaskemaskine	blev	heldigvis	udskiftet	i	år,	den	var	gammel	og	gik	i	stykker.	

Teknisk	afdelingen	tog	heldigvis		ansvaret	for	bygningsanliggender	som	vi	ikke	havde	
rigtig	kendskab	til,	det	er	vi	meget	lettet	over.		

Med	hensyn	til	sikkerheden,	opfyldte	vi	3	anbefalinger	efter	besøget	af	brandvæsenet.		
Men	vi	kunne	dog	ikke	opfylde	krav	om	nødudgangen	på	grund	af	forholdene	og	
økonomi.		

Vores	kollega	fik	tilbudt	en	videreuddannelse	bevilget	af	vores	administration.		
Uddannelsen	går	ud	på	behandling	af	samtlige	spædbørn	som	endnu	ikke	kan	tale.		

Vi	vil	gerne	være	med	til	at	forbedre	vilkårene	til	børnene	i	vores	kommune,	og	at	det	
gode	vilkår	forbedres	uden	at	det	bliver	ofret	for	børn	og	unges	fremtid.		Med	hensyn	til	
denne,		tvivler	vi	på	Qeqqata	Kommunea´s	særlige	indsats	til	folkeskolebørn	med	
forældrene.		Det	lykkedes	ikke	helt	her	i	vores	arbejdsplads	i	den	periode.	Det	skyldes,	
at	forældrene	må	nød	til	at	forlade	deres	arbejde	under	arbejdstiden.		Det	har	en	negativ	
virkning	når	man	som	personale	mangler	ekstra	hænder	til	børnene.		Derfor	er	det	
ønskeligt	at	dette	"ofring"	bliver	husket	når	direktionen	laver	planlægning	næste	gang.		

Vi	fra	personalet	har	en	juleønske;	det	er	nødvendigt	at	overveje	børnenormeringen	i	
hverdagsarbejdet,	hvis	der	skal	komme	en	positiv	virkning	af	udrustningen	af	
førskolebørnene,	idet	antallet	af	børnene	i	stuerne	slet	ikke	er	egnet.		Begrundelserne	til	
genovervejelse	af	børnenormeringen	i	stuerne	er;	man	kan	ikke	dække	alle	børnenes	
behov,	hvis	der	er	for	få	ansatte	og	for	mange	børn.		



						2017	
 
Og	vi	kan	sige	at	det	er	noget	vi	meget	gerne	have	bliver	ordnet,	at	vi	på	alle	måder	
bliver	inddraget	ved	spørgsmål	og	ændringer	som	vedrører	os.		

Vi	siger	tak	til	alt	gennem	årets	løb,	vi	tænker	på	samarbejdspersoner	og	alle	dem	der	
har	noget	at	gøre	med	“Naalu”.		

Vi	glæder	os	til	at	deltage	i	Qeqqata	Kommunia´s	indsats	til	børn	og	unge	i	det	nye	år.		

I	ønskes	en	glædelig	jul.	

Billeder	som	er	taget	i	løbet	af	året,	vil	kunne	ses	af	alle	på	bagsiden	af	rapporten.		

Med	venlig	hilsen	

Leder	 	 	 	 	 	 	 Stedfortræder	

Karoline	Berthelsen	 	 	 	 	 	 Lucia	Nive	Jeremiassen	

	 	 	 	

Spædbørn	ude	i	naturen.		 	 	 Dans	i	fællesrummet.		

	 	 	 	

Besøg	af	ældre.		 	 	 	 Besøg	af	ældre.		

	



						2017	
 

	 	 	 	

Fællesgåtur	med	ældre.		 	 	 Fællesgåtur	med	ældre.		

	 	 	 	

Gør	Maj	Sund.		 	 	 	 Gør	Maj	Sund.		

	

	 	 	 	

Børnenes	dag.		 	 	 	 	 Børnenes	dag.		

	 	 	 	

Naturforskønnelse.		 	 	 	 	 Spise	is	efter	naturforskønnelse.		



						2017	
 

	 	 	 	

Grill		 	 	 	 	 	 Grill		

	 	 	 	

Henter	hestegødning	J	 	 	 	 Efter	samling	af	hestegødning,	dyrker	
de	kartofler.			

	 	 	 	

Santa	Luciaoptog.		 	 	 	 	 Santa	Luciaoptog.		

	 	 	 	

Fællesspisning	på	Årets	korteste	dag.		 	 	 Pynte	juletræet.		



						2017	
 

	 	 	 	

Opdagelsesbesøg	hos	Brandstationen.		 	 Affaldsgenbrug		J	

	 	 	 	

Fællesklip	med	børn	og	personalet.		 	 	 Fællesklip	med	børn	og	
personalet.		


