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Pædagogisk årsplan: 

1.Præsentation af daginstitutionen: 
Antal børn: 

Dagplejecenter Naasunnguaq har plads til 12 børn mellem 0-6 år, lige nu er der 7 
børn i alt.  

Dagplejecentrets åbningstider: 

Dagplejecenteret har åbent mandag - fredag fra kl: 7:30 – 17:00. 

Personaleantal: 

Der er 3 ansatte i Naasunnguaq, 1 pædagog, 1 medhjælper, 1 rengøringsassistent 
som også arbejder i køkkenet. 

Præsentation af Dagplejecenteret: 

Dagplejecenteret i Qeqqata Kommunia Sisimiut´s bygd Sarfannguaq, som er 181 
m2 blev ibrugtaget den 6. februar 2004, og er normeret til 20 børn.   Børnehaven 
blev i 2009 tilpasset og ændret til Dagplejecenter Naasunnguaq efter bygdeantal, 
normeret til 12 børn med følgende fordeling: 

Ø Indgang.  
Ø Køkken, vaskerum, depot.  
Ø Kontor som bruges meget til forældresamtaler.  
Ø Opholdsstue til brugermøder og div. fælles aktiviteter.  
Ø Soverum til de yngste 
Ø Toilet til børn og en anden til voksne, og tandbørsterum og skifterum.  
Ø Der er flere depoter 
Ø Lettilgængelig terrasse. 
Ø Skur lige ved siden af terrassen.  

 

 

2. Dagplejecentrets målsætninger: 
Vi arbejder i henhold til Landstingsforordning nr. 16 af 3. december 2012, samt 
Qeqqata Kommunias fælles målsætning fra 2010, hvor retningslinjer/mål 
følgesætninger i dagplejecenteret Naasunnguaq er udarbejdet i februar og 
udfærdiget marts 2012, hvor vi arbejder i henhold til pædagogisk udvikling med 
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barnet i centrum.  
 

MÅLSÆTNING  
 

1) Forældresamarbejde: 
Ø Tæt samarbejde med forældremyndighedsindehavere. 
Ø At have fællesskab mellem medarbejdere og forældre, fælles 

aktiviteter, tæt samarbejde og opmuntring. 
Ø At yde venlighed når barnet afleveres eller bliver hentet. 
Ø Tid og rum til samtale med forældre, ved fælles støtte. 
Ø Fælles dialog og aktivitet med bestemt emne om udviklende 

pædagogik under brugermøder. 
Ø Klager – ros med fælles forståelse. 

 
2) At børnene bliver mere selvstændige gennem vejledning: 

Ø Planlagte aktiviteter og håndarbejde til børn. 
Ø Stimulere børn med passende og delvist udfordrende aktiviteter, 

såsom; at børn selv tager tøj på og af, ved spisning, borddækning og 
omvendt, hygiejne m.v.   

Ø Respektere, acceptere og deltage i barnets interesse. 
 

3) Personlig- og ressourceudvikling gennem leg: 
Ø At være med til at udvikle barnets forestillinger, produktivitet, 

hukommelse (forståelse) udtryksevne ved f.eks; deltage i deres 
fantasilege, hvor man kan bruge alt til leg. 

Ø At deltage i fælles lege, vejledning i deltagelse i lege. 

4) Børnenes sundhed både fysisk, psykisk og socialt: 
Ø At være opmærksom på børns livsvilkår både fysisk og psykisk. 
Ø Motion gennem gåture i naturen og dans m.v. 
Ø At lade dem føle psykisk tryghed, tilfredshed, nærhed og omsorg 

følelsesmæssigt, f.eks. ved at give dem kram, nærhed, kontakt med 
voksne og ved at lade dem føle, at vi har brug for dem.  

Ø Ved at lade barnet hygge sig og være glad. 
Ø Ved at give børnene sund mad og drikke. 
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5) At vejlede børnene om respekt for vores kultur og sprog: 

Ø Ved læring af respekt og ansvar for naturen og omgivelser. 
Ø Udnytte indsamlet naturens ressourcer til håndarbejde. 
Ø Hvad kan bruges i vores bygd, samle forråd ved aktivitet om torsk og 

lodder. 
Ø Ved sprogudvikling, ved at personalet har korrekt sprogbrug og ikke 

barnesprog, såsom; “miimi” “mamma” “ha-haa” m.v. 
Ø  

6) At lære børnene om sig selv gennem vejledning: 
Ø At børnene kender deres egne og forældres navne. 
Ø At barnet kender kropsdele. 
Ø At børn kender deres seksualitet, f.eks. at man er en pige eller en 

dreng. 
Ø At lade barnet deltage i forberedelser til overgangen til folkeskolen. 

Målsætninger for 2018: 
Vores målsætning/overskrift i år er, at have barnet i fokus på målet og værdier, og 
opfordre/udvikle barnet ud fra værdierne.  

Vores værdier er at respektere barnets status, og støtte barnet ud fra barnets 
status.  

Ø Støtte og udvikling ud fra barnets status: 
barnets status skal forstås både fysisk og psykisk og udviklingen og støtten 
skal laves ud fra den.  

Ø Opfordring til selvstændighed:  
Opfordring til selvstændighed i følge barnets alder, såsom: 

- At spise selv.  
- Evnen til at tage tøj på / tage tøj af.  
- Evnen til at selv starte en leg.  

Ø At de skal følge med i bygdeaktiviteter: 
- Følge med i vores omgivelser, hvad der foregår i løbet af året, 

med hensyn til fiskeri, jagt, erhverv, ældresamvær, udnytte 
naturressourcer, dyrkning og kartoffeldyrkning, samt genbrug af 
vores affald, gøre alle disse ting forståeligt til børnene.  
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3. Pædagogiske målsætninger: 
Vores pædagogiske mål er, at støtte og udvikle hvert enkelt barn ud fra deres 
status og behov.  

Samt har vi sat en målsætning ud fra MIO´s rapport i 2017, om at være mere 
vågen over børnenes behov og budskaber, vi er ellers opmærksom, men vi finder 
det vigtigt at styrke det, vi er jo nødt til at omfavne børnenes eget udtryksform 
da barnet har behov for: 

Ø At blive set  
Ø At blive hørt  
Ø At blive behandlet åbent  

At nybagte forældre (ny generation) får et godt støtte med opdragelse af deres 
børn, ved at give dem oplysninger under møde og under individuelle møder, vi skal 
således være mere forberedt til dem idet forholdene er nyt for dem, samt skal vi 
have flere fællesaktiviteter for at skabe tættere bånd, f.eks. flere sammenkomster 
med aktiviteter til familier.  

4. Beskrivelse af børn og dets behov.  
Aktiviteterne kører året rundt, såsom emner om natur og omgivelser, gåture, 
udelege, tilbringe tid med ældre borgere, dyrkning, emneaktiviteter og andre 
emner.  

Og ud fra disse behov bliver børnene støttet og opfordret, samlet set, så støtter vi 
de enkelte børn behov løbende, og vi laver planlægninger ved at prioritere hvilke 
aktiviteter der skal laves.  
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Vi danner altid rundkreds som start om morgenen, hvor vi starter med personer, 
som hører med til barnets identitet samt dagens lektioner (det kan være 
skolestartsforberedelse), og i år har vi prøvet at ikke dele os, når vi danner 
rundkreds, før plejede vi at undlade 0-2-årige, når vi deler os til dagens lektioner, 
men vi prøver med at have alle børn med til rundkredsen og lade dem lytte med, og 
vi kan allerede mærke det positive effekt og vi vil fortsætte med det til næste år.  

Det er for os ikke mindst vigtigt at sikre, at barnet føler sig trygt i dagplejecentret. 

5. Daginstitutionens Pædagogiske retningslinjer/kendetegn og kultur: 
En af vores kendetegn er, at vi følger med i hverdagslivet og udviklingen i 
omgivelserne, såsom vores målsætning med hensyn til udnyttelse af ting som har 
noget med vores hverdagsliv i bygden, hvor vi bruger naturressourcer i vores bygd.   

Og en af vores værdier er, at børnene tilbringer tid med vores ældre borgere flere 
gange om året, f.eks.; lave mad hos dem, bage småkager hos dem, spise sammen 
med dem og være sammen med dem i andre måder, og der planlægges besøg hos 
dem i rækkefølge.  

Evaluering af årsplanerne: 
 

1. Børnene skal deltage: 
Emneuge, der laves forskellige aktiviteter sammen med børnene, såsom: 

Ø Forberedelse til nytårssammenkomsten, fællesspisning sammen med 
forældrene, daginstitutionsbørnene og deres søskende med underholdning.  
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Ø Om ammassætter, samle ammassætter til forråd.   

 
                 Samle ammassætter i vores bygd og koge dem og fryse dem ned.  

Ø Om moskusokse, koge kødet og have emnet om uld.  

Om moskusokse, skind, uld, spinde og forestille sig om jagten af dyret.  

 
Ø Naturforskønnelse, og have emne om affald.  

 
Ø Være sammen med vores ældre.  

 

 

 

 

 

                  Gåtur for at besøge vores ældre.  

Ø Samle naturforråd til at lave håndarbejde senere.  
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Ø Dyrke kartofler og grøntsager.  

                  Dyrkning.  

Ø Lave juleting, fællesklip, fælles julebagning, og dansen om juletræet.  

 

 

 

 
                  Bage småkager.          Fælles klipning. 

Generelt set er der mange som er lykkedes i planerne, i forhold til før er der flere 
som er lykkedes i tilpasningen til børnene, dog skal man nævne, at dyrkningen ikke 
gik som det skulle, mest på grund af det dårlige vejr, men vi fik dog små og få 
kartofler og vi spiste dem.  

 

2. Inddragelse af forældremyndighedsindehavere  
eller forsørgere. 
Det kan nævnes, at det var udfordrende med forældredeltagelsen, der er få 
forældre som deltager til møder og andre sammenkomster, vi har nogle bestemte 
enkelte forældre som aldrig møder op, vi har kun 5 forældre og det er mærkbart og 
udfordrende, når nogle forældre ikke deltager. For at rette op på det, har vi lagt en 
målsætning til 2018 med at få flere sammenkomster såsom fælles 
morgenmadsspisning og andre sammenkomster som forældre og børn kan deltage 
i, hvor der kan skabes tættere bånd med forældrene.  

 

3. Personale: 
Vi har arrangeret flere små personalekurser, vi har haft forskellige emner under 
vores arbejdstilpasning såsom: 

Ø Hvorfor er jeg her? Hvorfor har jeg dette job? 
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Hvad jeg har kompetence til – hvad jeg ikke har kompetence til. 
Ø Aldersfordeling.  
Ø Planlægning ved at bruge ”Lemniskaten” som udviklingsredskab.  
Ø U-kurv livshistorien.  
Ø Ros.  

Personalekurserne hjælper meget på opgaverne og servicen, det gavner meget på 
personalets selvtillid og selvværd, lidt mere viden var meget mærkbart.  

Planlægning er nemmere, det er rigtig godt med tilpasset værdier til personalet og 
opgavefordeling.  

 

Årsplan for det nye år, og den daglig struktur:  
 

1. Traditioner og aktiviteter for børn 
Vi fortsætter med at følge pædagogisk målsætning til tilpasningen af aktiviteterne, 
og vores værdier om, at have barnet til at følge med i omgivelserne fortsættes, som 
er; begivenheder i løbet af året, fiskerisæson og jagtsæson, fiskeri- og jagtforholde i 
vores bygd, bygdevirksomheder, tilbringe tid med ældre borgere, naturressourcer 
som dyrkning og samle naturforråd, samt affaldsgenbrug.  Og kommende 
aktiviteter skal gøres forståelige til børnene, og vi har planer om at lave aktiviteter 
med følgende: 

 

Aktiviteter til børnene i det nye år: 

Ø Renholdelse af naturen med henblik på at undlade smide affald ud alle vegne, 
skal vi undersøge hvor vores affald ender, og have emne om affaldsgenbrug, 
og til sidst holde naturforskønnelse sammen med forældre.  

Ø Tilbringe tid med vores ældre borgere, lave mad hos dem, besøge dem, 
bringe julesmåkager ud til dem i juletiden.  

Ø Emne om virksomheder i bygden.  
Ø Genbrug, samle naturforråd til håndarbejde, samle bær til marmelade, 

dyrkning af kartofler og grøntsager.  
Ø Have emner der vedrører Gør Maj Sund, emner om sund mad, fællesløb med 

forældre, og fællesidræt.  
Ø Emne om sne, snemand, og iglo.  
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Ø Emne uger: 
Moskusokse – rensdyr – ammassætter – torsk – virksomhedsbesøg - emne 
om sne – til bringe tid med vores ældre borgere – genbrug. 
 

2. Samarbejde med forældrene:  
Vi har nogle forældre som er unge nybagte forældre af en ny generation, og i de 
seneste år har vi fået som også er nye forældre med daginstitutionsbørn.  

På det grundlag har de derfor behov for god støtte med informationer om 
opdragelse af deres børn under møder samt under individuelle møder, vi skal også 
have andre fællesaktiviteter for at have et tættere bånd, såsom flere 
sammenkomster og familieaktiviteter, og her er kommende sammenkomster:  

Ø Forældrenes og børnenes fællesmorgenmad i dagene:  
19. februar - 6. marts – 10. april – 5. juni – 7. august -  11. september – 9. 
oktober – 13. november – 11. december. 

Ø Nytårssammenkomst den 28. januar.  
Nytårssammenkomst for forældre og daginstitutionsbørn med 
underholdning.  

Ø Afslutte sommeren med fællesgrill den 19. august. 
Hvis vejret tillader det, skal der laves mad udendørs med fællesgrill på 
keramikovnen, hvor der skal være forskellige underholdninger, hvis vejret er 
dårligt bliver arrangementet holdt i daginstitutionen.  

Ø Fastelavn: den 11. februar. 
Forældrene og daginstitutionsbørnene skal holde fastelavn, efter skituren vil 
der bydes på boller og varme drikke i daginstitutionen.  

Ø Derudover skal der afholdes forældremøder i følgende dage:  
15. maj. hvor emnet skal være opdragelse.  
23. oktober (årsplan). 

Ø Juleprogram: 
18. nov. - fælles småkagebagning som skal afleveres ud til vores ældre 
borgere.  
25. nov. - Fællesklip  
16. dec. - dansen om juletræet.  

Ø Fælles naturforskønnelse sammen med forældre, med lidt mad (der 
fastsættes dato ved planlægningen). 
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Ø Forældrenes skal inddrages i Gør Maj Sund, til fællesløbet og fællesidrætten i 
hallen.  (der fastsættes dato ved planlægningen.) 

Ø Forældrene har medtaget til årsplanen:  
Fælles håndarbejde sammen med forældrene i løbet af året, f.eks. fællesklip 
eller fællesmaling hvor man hænger dem op bagefter, så børnene kan se det 
de har lavet med deres forældre (der fastsættes dato ved planlægningen). 
 

3. Samarbejde mellem medarbejderne, aktiviteter og udvikling: 
Vi skal tilpasse os i fællesskab til arrangementer, opgaver og hverdagsanliggender 
løbende, ved at holde møder og være opmærksomme på oplysninger.  

Planer for personalemøder 

Ø 16. januar – 13. februar – 13. marts – 10. april – 8. maj – 5. juni – 21. august  
18. september – 16. oktober – 6. november – 4. december. 

I disse kommende møder skal personalet organisere mødedatoer på skift.  

Personalet bragte deres velkendte emner op, såsom følgende:  

Ø Førstehjælp 
Ø Brandberedskab.  
Ø Personalesammenkomst med opmuntring.  

4. Hvilke særlige projekter skal der være i de kommende år.  
For at kunne forbedre forældresamarbejdet, vil vi arbejde på en anden retning, ved 
at have flere sammenkomster f.eks. oftere fælles morgenmad, oftere 
aftensammenkomster og andre som fællesløb og fællesidræt med forældrene i 
“Gør Maj Sund”, samt fælles naturforskønnelse, hvor det helst bliver afholdt i 
weekender så flere forældre kan deltage.  

Til sidst er en af vores tiltag at køre vores service til børnene mere smidigt og bedre 
på grundlag af Mio´s rapport, nogle gange på går opgaver og tiltag om børnene alt 
for langsomt, som kan give tvivl. Derfor vil vi arbejde på at skaffe retningslinjer med 
vejledning via bygdens tværfaglige udvalg, som kan benyttes af hvilke som helst 
sagsbehandlere uden den mindste tvivl.  


