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Pædagogisk	årsplan:	

1. Præsentation	af	daginstitutionen:	
Den integrerede daginstitution “Naja/Aleqa” 

Kaalikassaap aqq. 37 

3911 Sisimiut 

Telefon: 864293                                  

E-mail: NajaAleqaSisimiut@qeqqata.gl 

Integreret daginstitution har plads til 44 børn. Vuggestuen har plads til 24 børn.  Og 

børnehaven har 20 pladser. 

Stuernes	direkte	telefonnumre:	
 

Appat   863711 

Pilutannguit   863713 

Inneruulat   863714 

Pauselokalet   863715 

Kontor   863716 

Der er i alt 44 børn i hele daginstitutionen. I vuggestue er der i alt 24 børn og 

20 børn i børnehaven. 

 

Personalet	i	institutionen:	
Leder: Nukârak´Olsen 

Souschef: Martha Lyberth Jensen 

Appat: 

Pædagog: Martha Lyberth Jensen 

Pædagoguddannet: Inger Dorthe Dahl 

Medhjælper: Aaqa Johansigne Petersen (Barsels orlov) 

Barselsvikar: Aima Lundblad 

 

Inneruulat: 

Pædagog: Vakant 

Pædagoguddannet: Anna Karina Inûsugtok` 

Medhjælper: Vakant 
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Pilutannguit: 

Pædagog: Elisa Lennert 

Pædagoguddannet: Johanne Ingemann 

Medhjælper: Bolethe Berthelsen 

 

Rengøring/medhjælper til forberedelse af mad: 

Karoline Thomassen 

Aflevering	af	børn	
Aflevering af børn skal ske senest kl. 09.00 om morgenen, men i særlige og vigtige 

tilfælde kan senere afleveringer godkendes. Dette skal meddeles telefonisk til de 

respektive stuer senest kl. 9.00. 

 

Følgende	årsager	kan	godkendes	ved	for	sene	afleveringer	
At barnet skal til læge 

At barnet skal til tandlægen 

Afrejse & ankomst af barnets pårørende  

Ubegrundede sene afleveringer skal forebygges og undgås via dialog mellem 

personale og forældre. 

 

Årsager	til	kravene	
Sene afleveringer af barnet kan medføre, at barnet får besvær med at følge med i 

dagens program, og får dermed ikke mulighed for at deltage i aktiviteter 

(svømmehallen, gåture i byen, udflugter i natur osv.), og således misse sine 

udviklingsmuligheder. 

Vi anser det for væsentligt, at barnet så vidt muligt skal deltage i alle aktiviteter, 

også af hensyn til barnets videreudvikling og trivsel generelt. 

 

Forældreansvar	
At sørge for at tage barnets overtøj af, når de afleverer barnet, og selv sørger for at give 

barnet overtøj på ved afhentning. Forældre har ligeledes selv ansvaret for at sørge for at 

skifte barnets ble, når det er behov ved aflevering. 

Forældre er forpligtiget til at oplyse hvem der afhenter barnet for at undgå misforståelse, 
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den der henter barnet skal være fyldt 12 år. 

 

Påvirkning	af	alkohol	og	rusmidler	under	afhentning	
Det er strengt forbudt at hente børn ved daginstitutionen, hvis man er påvirket af 

alkohol eller rusmidler. Vi er alle forpligtiget til at leve op til gældende regler og love. 

Politiet kan kontaktes for at få vurderet, om vedkommende kan afhente barnet, og 

personalet er forpligtet til at anmelde sagen til socialforvaltningen. 

 

Udeblivelse	af	afhentning	af	børn	
Vi kontakter først og fremmest forældrene ved 16.50-tiden og kontakter politiet og 

sagsbehandlerne i Området for Familie ved 17.30-tiden, når vi ikke kan komme i kontakt 

med forældrene. Det er derfor vigtigt, at forældrene oplyser kontaktpersoner klart, når 

de udfylder blanketter 

 

Spisetider	
Spisetider i vuggestuen om formiddagen kl: 10:30 

Eftermiddag 13:30 

 

Skiftetøj	
Vi anmoder venligt forældre til at medbringe skiftetøj for at sikre os skiftende vejr, 

og da skiftetøj er vigtigt i tilfælde af flere aktiviteter. 

Vi beder også forældrene om at skrive navn på deres børns tøj, da mange kan 

have ens tøj. 

For at undgå, at man løber tør for skiftetøj, bedes forældrene om at tjekke 

tøjhylden, idet forældrene har ansvaret herfor. 

Vi skal gøre opmærksom på, hvis barnets tøj bliver beskadiget, kan 

daginstitutionen ikke erstatte det. 

 

Aktiviteter	
Vi ønsker at børnene skal være afleveret i daginstitutionen senest kl. 9.00 af 

hensyn til diverse aktivitetstiltag, så barnet kan deltage lige fra starten af. Vi er 

meget glade for, når I som forældre deltager I Santa Luciaoptog og juletræsdans 
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m.m. 

 

Medbring	af	legetøj	
Alle stuerne har legetøjsdag: 

Appat: Mandag 

Inneruulat: Mandag 

Pilutannguit: Mandag 

Vi skal gøre opmærksom på, at ødelagte legetøj ikke kan erstattes, idet forældrene 

sammen med deres børn har udvalgt de legetøj, de må medbringe. 

Vi vil bede forældrene om at skrive navn på deres børns legetøj, da legetøj kan være ens. 

Vi skal ligeledes gør opmærksom på, at der ikke må medbringes batteridreven legetøj.  

 

Brugerforsamlinger	
Brugerforsamlingen sker 2 gange årligt; om foråret og efteråret. Derudover er vi 

forpligtet til at afholde forældrekonsultationer 2 gange årligt.Derudover kan vi afholde 

særlige forsamlinger, hvor vi kan invitere fagpersoner udefra. 

Der er forældrekonsultationer i den måned, barnet fylder år, og et halvt år efter. 

Hvis brugerne og personalet skal have et godt samarbejde omkring barnet er det vigtigt, 

at I informerer væsentlige forhold omkring barnet til daginstitutionen, ligesom det er 

væsentligt, at personalet henvender sig ved tvivlsspørgsmål, så vi således undgår 

misforståelser. 

Vi glæder os til at have et tæt samarbejde med jer. 

 

Personalet i Naja/Aleqa. 
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2. Daginstitutionens	målsætninger:	

Udgangspunkter:		
Psykolog: Lev Vygotsky, Russer ( født. 1896-1934 ) 

Psykolog: Abraham Maslow, Amerikaner (født. 1908-1970) 

 

Tryghed.	
Børnenes fysiske og psykiske behov skal være omdrejningspunktet. 

Barnet skal gives følgende, hvis det skal have tryghed: 

a) Give dem 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 i følgende for at udvikle dets selvtillid: 

• at skabe noget sammen med barnet. 

• at motivere og støtte barnet. 

• at anerkende barnet 

 

Pædagogiske	målsætninger:	
• At lade barnet videreudvikle sig efter aldersmæssige evner, lære at have selvtillid, 

selvværd, demokrati og medansvarlighed.  

• At barnet skal lære sin identitet at kende og udvikle selvstændighed.  

• Tryghed for børnene og brugerne, og lade børnene opleve nærhed og tillid.  
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• Der tilbydes aktiviteter i alle årstider, hvor udnyttelse af naturen tilbydes.  

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

• Alle personale tager alvorligt at få udført planlægningen af Meeqqerivitsialak og 

fælles produktiv aktiviteter sammen med børnene. 

• Forebyggelse af mobberi blandt børnene ved brug af Kammagiitta. 

 

Beskrivelse	af	børn	og	deres	behov.			
Der er et tæt samarbejde med forældre i henhold til barnets behov, hvor der 

afholdes netværksmøder med respektive områder. Uanset hvilket barnets behov 

er, samarbejder vi, og der er tydelige beviser for, at dette er til stor gavn. 

Hver morgen, får børnehavebørnene valgmuligheder, hvor 3 ansatte laver 

aktiviteter med børnene. Indtil videre giver denne fremgangsmåde positive 

resultater, hvilket giver stolthed hos brugerne og hvor børnene kan vise deres 

forældre de ting, de har lavet i disse aktiviteter. 

I vuggestuestuerne, laver personalet aktiviteter med børnene ud fra deres 

udviklingsniveau. Som vigtigst udgangspunkt, arbejdes der på barnets motoriske 

udvikling. 

Til dagligt arbejder personalet intens ud fra daginstitutionens vigtigste 

målsætninger, som er: Sove trygt, spise, hygiejne, omsorg, anerkendelse osv. 
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3. Daginstitutionens	opdragelsesregler/kendetegn	og	kultur.		
Til dagligt arbejder vi seriøst ud fra Landstingsforordning og daginstitutionens 

målsætninger. Vi anser som vigtigt, at alle ansatte i høj grad har kendskab til 

forpligtiget Inatsisartutloven. Loven, der er en forpligtigelse, giver personalet i høj 

grad mulighed for at kunne se deres egne gode evner. 

Dermed får de endnu mere lyst til at tage det næste skridt. 

Forberedelser til årets højtider, afholder af personalet sammen med børnene. 

Årsag til helligdagene, bliver forklaret til børnene. Vores forfædres traditioner 

såsom: Fejring af den korteste dag, udklædning i helligtrekongersdag, naturture om 

sommeren, samle planter om sommeren og efteråret, og brugerne og personalets 

sammenkomster. Fælles forsamlinger blandt personalet og brugerne gør, at vi 

kommer tættere på hinanden, hvor det kan mærkes, at det giver mere positiv 

stemning hos alle. 

4. Evaluering	af	årsplanerne:	
Børnene skal inddrages: 

Appat:	

Fastelavn 

Børnene klippede og pyntede grene, som de samlede i sommer. Fredag den 24. 

februar kom børn med deres udklædninger. Her fik de deres ansigter malet, og 

kurede udenfor om formiddagen. 

Forberedelse til Påsken 

Børnene forberedte sig til påsken. Personalet uddelte præcedens som børnene 

arbejdede med.  Påskeklip. 

Gør Maj Sund 

Vi talte om sundt og usundt mad. 

De klippede ud fra tilbudsaviser, og klistrede – sunde og usunde mad. De 

snakkede om det i forbindelse med møde i rundkreds. 

 

Børnenes dag 

Alle børn tog til arrangeret område ved Taseralik ved middagstiden for at hænge 

hjertet op som de har lavet.  
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Der var arrangement for børn om eftermiddagen. 

Udnyttelse af naturen og samling af planter 

De fik delvist indsamlet planter, når vejret tillader det, hvor der har været gåture 

og udendørsleg, da den kolde vejr i år har været et problem. 

Udstilling  

Der var med glæde og stolthed udstilling af det børnenes værker. Hyggeligt 

fællesskab mellem ansatte og forældre. 

 

Gamle sange. 

Børnene sang vise og sange som de fik lært. 

 

Kultur, med forberedelse. 

Her i efteråret har der pga. personalemangel, er følgende planer ikke udført. Der 

har der været markant mangel på personale. 

Forberedelse til Julen  

I november forberedte vi os til julen. De klippede julepynt, og lavede julegaver til 

deres forældre. 

Der har været virksomhedsbesøg i forbindelse med kalender, for eksempel hos 

følgende: Brandsatationen, Sirius, hvor der derudover bagning, lave julelygte og 

juleklip, hvor der også var højlæsning og sange. 

Julearrangement 

Der blev holdt julearrangement med deltagelse af mange forældre. Børnene 

forberedte sig glade til julen. 

Der var dans om juletræet den 27/12-2017, hvor forældre og bedsteforældre var 

velkomme til at overvære. Efter dans om juletræet var der kaffe og the til 

forældre og bedsteforældre. 
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Inneruulat:	

Fastelavn 

Børnene klippede op til fastelavnen, og pyntede grene med deres figurer, som de 

senere tog med hjem. I stedet for at slå katten af tønden, var de ude og kure. 

Forberedelse til Påsken 

Børnene klippede og malede påsketing. Deres værker blev hængt op, som de 

senere tog med hjem. Børnene fik fortalt om Påsken på en måde, de kunne forstå 

det. 

Gør Maj Sund 

Vi gik mange ture, og var meget ude. Om onsdagen bliver sunde og usunde mad 

fremlagt med billeder. Børnene bliver spurgt om, hvad de har forstået, og hvem 

der spiser det, der bliver vist på billedet. Der blev klippet mad ud af aviserne, og 

blev limet på et stykke karton. 

 

Børnenes dag 

Alle børn tog over til arrangeret område ved Taseralik ved middagstiden og hang 

deres hjerter op. 

Udendørs konkurrence om eftermiddagen. 

 

Udstilling 

Udstilling af børnenes værker til forældre. 

 

Forberedelse til Julen  
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De lavede julegaver til deres forældre. 

 

Julearrangement 

Der blev lavet julelys i Inneruulat med stor tilslutning. 

Der var dans om juletræet den 27/12-2017, og flere forældre med mulighed 

deltog. 

 

Pilutannguit:	
Fastelavn 

Børnene slog katten af tønden. 

 

Forberedelse til Påsken 

Børnene klippede og malede påsketing. 

 

Gør Maj Sund 

Der er pga. personalemangel ikke udført planlagte aktiviteter for børn. 

 

Udnyttelse af naturen og samling af planter 

Spædbørn har primært været udendørs. 

 

Udstilling 

Børnenes værker blev udstillet, som alle betragtedes med glæde. 

 

Forberedelse til Julen  

Forberedelsen til jul sammen med spædbørnene med fornøjelse. 
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Julearrangement 

I Pilutannguit blev der bagt julekager til stor glæde for børnene. Der kom mange 

forældre. 

Der var dans om juletræet den 27/12-2017, og flere forældre med mulighed 

deltog. 

De små bliver aktiveret i henhold til til deres færdigheder, og bliver videreudviklet 

i henhold til deres standpunkt. 

Om sommeren har de for deres forældre udstilling om de ting, de har beskæftiget 

sig med i løbet af vinten, til stor glæde og stolthed for alle, der igen giver 

sammenhold mellem personalet og forældre. 

 

5. Inddragelse	af	forældremyndighedsindehavere	eller	

forsørgere.	
Vi har på baggrund af børns behov haft større indkaldelser af forældre, hvor service 

gennem tværfaglige netværksmødet foregik tilfredsstillende. Eksterne 

samarbejdspartnere, Misi, Området for Familie, leder for daginstitutionskontoret, 

pædagogisk konsulent, sundhedsplejerske, Familiecenter. Der er ud fra bredt 

forstand arbejdet med forskellige omfangsrige sager, hvor man finder løsning på 

tilbagevendende status, det er tydeligt at brugerne er tilfredse med denne metode, 

hvor samarbejdet med forældre fra os personalet er blevet mere fleksibelt og mere 

dybgående.  Denne metode benyttes yderligere i fremtiden.  

Brugerne indkaldes mindst 4 gange om året, 2 gange til deres børns 

udviklingssamtaler og 2 gange til brugerforsamlinger. 
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Jeg vil ikke undlade at nævne, at det for os er en stor fordel, at vi i starten af en 

samtale med forældre giver hinanden gensidigt information, og orienterer på 

forhånd, at jeg formentligt "stiller nogle direkte spørgsmål" til dem. Under 

møderne bliver der givet forskellige råd og vejledning om opdragelsesmetoder, 

som anses for vigtige, hvor barnets udviklingsstadie også bliver ridset op, der får 

forældre til at åbne øjne op for. 

6. Personale.	
Vi har i 2017 haft markant mangel på faglærte pædagoger, hvor der ellers har 

været flere kvalificerede ansøgere ved stillingsopslag. Der er desværre givet afslag 

til ellers kvalificerede ansøgere, da man fra budgettet ikke har økonomiske midler 

til rejse og transport af bohave ved flytning. Vi har fra vuggestuens leder fået 

oplyst, at der ikke er midler til ansættelse udefra. 

Vi alle medarbejdere er derfor i år ramt af stor arbejdsbelastning. 

Arbejdsbelastningen har påvirker hård på både fysik og psykisk, denne 

dokumenteres ved at se på udfyldt APV. 

Der er ellers tale om arbejdsvilje, men til det såkaldt redning fra dag til dag, 

bruges der for mange kræfter til arbejdspresset. Vi søger fra dag til dag vikarer i 

tilfælde af mangel på personale, men som også kan være svære at finde. Vi møder 

tit nogen der ikke er egnet til at arbejde med børn, eller som er seriøse i deres 

arbejde, som er beklageligt. 

Der er ellers nødvendigt med pædagoger i alle stuer. Der pga., at omsorgssvigtede 

børn de i disse år er blevet flere. Når man igangsætter sager af omsorgssvigtede, 

er det at spore fra barnets fødsel også vigtigt, hvor de lille spædbarn jo også 

kommer til at opleve det de ikke nødvendigvis ikke har behov for, idet man føler, 

at man er i den stilling, at man har medvirket til at skade det lille barn der er i 

udvikling. Disse enkelte bruges som eksempler.  At der tages vare i længere tid, 

hvor personalet skal være opmærksom på, hvilket behov barnet har.  

Udgifter skal benyttes til pædagogstillingsopslag i stedet for budgetomplacering.  

Budgetterede midler er eller ej nok tilresten af året, dette bør justeres med 

erfarende bemanding.  

I godkendelsesbeviset står der tydeligt hvor mange faguddannede pædagoger der 

skal være i hver stue. Sidste gang underskrev jeg uden at være enig. Idet jeg ikke 

indrages i opfølgning af økonomien, som jo er lovovertrædelse. 
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Hvert år omplacerer vi indenfor for egen budget, selvom vi i særdeleshed mangler 

uddannede arbejdskraft. Desværre har besparelsen og den stramme 

økonomistyring en negativ indflydelse på meget gode tiltag. Selvom visse 

daginstitutionsbørnene i disse år enten har opdragelses-, omsorgs-, og 

familiemæssige problemer, som vi må tage initiativ til. Disse børn har egentlig 

behov for uddannet personale, og ikke vikarer. 

I godkendelsesbeviset står der også klart om personalenormeringen, at der skal 

være to uddannede personale i hvert stue; en pædagog, en socialt uddannet, og 

en medhjælper. 

Det er meget meget anstrengende med ansættelse af faguddannede pædagoger. 

Dvs. at deres personlige problemer gør, at deres ansættelse kun er kortvarigt.  Vi 

bruger således meget langt tid på at starte forfra igen og igen i vores arbejde.  

Som gør arbejdet meget hård for både leder og souschefen.  Som ligeledes 

forsinker kravene til pålagte opgaver. Der sker således også hindring i 

børns/barnets  forskellige udviklingsmuligheder, selv om børnene skal vejledes i 

forskellige udviklingsmuligheder, IFØLGE loven, som på det kraftigste desværre 

overtrædes. Som jo ikke er vores egen fejl. 

I år har vi i særdeleshed manglet uddannede personale i vores pædagogiske 

arbejde, en uddannet personale, der kan tyde børnenes stadie, og børn med 

særlige behov. 

Selvom de ufaglærte bliver rådført, og deres erfaringer bliver udnyttet, så kan vi 

ledere mangle resurser til at give fra os, fordi vi også har andre opgaver, vi skal 

have løst. 

Vi, pædagoger skal løse vores daglige og de stillede opgaver, hvorfor vi er blevet 

berørt af manglen på pædagoger på følgende måder: vi kommer udmattet hjem, 

vi kunne løse vores opgaver mere tilfredsstillende, mangler resurser, her tænker 

jeg på, at vi bruger mange resurser på børn med særlige behov, og mangler 

pædagogisk støtte fra deres forældre. Selvom de ufaglærte kan løse opgaverne 

gennem råd og vejledning, er det begrænset hvor meget de kan give af sig, netop 

fordi de ikke er faglært. 

Personalet er i år ramt af sygdomme, som sker sideløbende. Der indtræffer 

redningsaktioner fra dag til dag, hvor muskelanspændthed er meget 

fremtrædende.  Dette er ikke usundt. 
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Med hensyn til dem der har børn, er barnsyn også meget fremtrædende.  Nogle 

dage mangler vi personale, hvilket bevirker i, at vi bruger alle vores resurser på at 

løse opgaverne, hvilket i visse tilfælde kan medføre uenighed blandt personalet. 

 

7. Årsplan	for	det	nye	år,	og	den	daglig	struktur:		

1. Traditioner	og	særlige	aktiviteter	for	børn	
Hvad angår vort forfædres traditioner markerer vi: udklædning i forbindelse med 

helligtrekongersdag, årets korteste dag, julen, og der er dans om juletræet i 

daginstitutionen efter julen, så børnene først kan se juletræet hjemme hos sig 

selv. For de større børn er der emner om, hvorfor der er Påske. Traditionen tro 

holder daginstitutionen lukket i årets længste dag.  

Børnene følger med i traditionerne. 

2. Samarbejde	og	aktiviteter	med	forældrene.		
I henhold til lovgivningen inddrager vi stadig forældrene på følgende områder 

• Forældre skal stå for at være referenter under møderne. Forældrene skal 

inddrages i forbindelse nyansættelser, hvor de er repræsenteret i 

ansættelsesudvalget. 

• De skal med ansvar inddrages i fastsættelse af eksterne aktiviteter. 

• Vuggestuen ønskes benyttet uden for arbejdstiden, såsom til afholdelse 

af rådslagning. Der er for brugerne ellers åbnet for vuggestuen, men hvor 

der endnu ikke er taget stilling. 
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8. Personalesamarbejde,	aktiviteter	og	udvikling	
Der belv foreslået, at 2018 bruges til vejledning med indhold af til (Teori) 

formodninger med positiv udvikling. Dette på grund af at lette arbejdsvilkårene. 

Andre forslag kan naturligvis inkluderes. Som kan fremlægges fra både leder og 

souschefen.  

Vi skal i løbet af året bestræbe os efter sundere arbejdsvilkår. Denne vurderes 

under personalemødet. Ligeledes skal vi være åbent over for at invitere lokale 

fagfolk, hvor de ansattes behov skal være grundlæggende. 

 

 

Mødeplaner	for	personalet	

Meeqqerivitsialak	(Den	Gode	Børnehave):		
9. Januar 2018 

6. marts 2018 

5. juni 2018  

Personalemøder:	
6. februar 2018 

5. juni 2018 

6. November 2018 

Brugerforsamling:	
10. april 2018 

23. Oktober 2018 
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Personale	weekend:	
19. maj  2018 

6. Oktober 2018 

 

30. juni 2018 Hovedrengøring 

11. August 2018 Udstilling 

24. november 2018 Juleklip 

Planer	for	børnene	
5. Januar 2018 Udklædning 

12. Februar 2018 Fastelavnsdag 

Marts 2018 Påskeforberedelse 

April 2018 Naturudnyttelse 

April 2018 Gamle sange 

Maj 2018  Gør Maj sund 

Juni 2018 1. Juni Børnenes dag 

Juni / Juli Naturudnyttelse 

11. August 2018 Udstillingsdag med Grill. 

August 2018 Samle planter 

September 2018 Dyr 

Oktober 2018 Virksomhedsbesøg 

November 2018 Juleforberedelse 

24. November 2018 Juleklip 

13. December 2018 Santa Lucia 

21. December 2018 Korteste dag 

27. December 2018 Dans om juletræet 

9. Særlige	bemærkninger	for	2017.	
Vi vil fremkomme med særlige bemærkninger om børn, der afprøver deres grænser, der 

sparker, når voksne kommer med klare grænser, børn der slår hårdt, børn der mobber, 

børn der ikke får dækket deres udviklingsbehov fra forældre, børn med behov for 

grænsesætning fra forældre, omsorgssvigtede børn med behov for omsorg og faste 

rammer. 

Foroven nævnte er anstrengende for vores daglige arbejde og tager mange kræfter. Der 

udføres indsatser fra personalets side, men desværre lykkes det ikke altid, idet børn med 
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foroven nævnte problemer har begrænset evne til at sidde stille og følge med. Børn med 

forskellige baggrund, har behov for særskilte pleje og indsats. Endvidere er det ikke nok 

med kun 3 personale. 

Dermed har vi ansat en vikar i december, som skal arbejde i 8 timer om dagen, for at kunne 

beskytte børn og personalet. Som til dags dato har lettet byrden for børn og personalet. Vi 

har allerede fået meddelelser om fordelen, hvor flere brugere har bemærket dette, i form 

af mere tryghed og glæde. 

Vi ved godt, at vi handlede udover vores beføjelser. Men hvis vi vil bibeholde vores 

personale, kan vi ikke handle anderledes for at beskytte vores personale. 

Vi har fået nok af, at der konstant er besparelser i bevillingerne, som tildeles til os. Det er 

meget vigtigt, at Qeqqata Kommunia har forståelse for dette, hvis de vil beskytte deres 

medarbejdere, vi ønsker at arbejde med følelse af at blive støttet under gode vilkår. 

Vi har flere viden som uddannede, og vi arbejde med at udbrede dem. Men er det ikke på 

tide, at Qeqqata Kommunia kommer med tilbud til sine medarbejder?. Ved afgivelse af 

tilbud, bør der medfølge midler. Rapporten er hermed udformet således på baggrund af 

faktiske forhold, den kan måske anses som en modsigelse. Ved at vende perspektivet, er 

det ikke på tide, at støtten fra arbejdsgiveren bliver mere konkret? 

Såfremt vi skal bibeholde vores dygtige og uundværlige ansatte, bør de kompenseres med 

midler tilfølge, så vi ledere ikke skal være med til at forsømme dem. Såfremt vi konstant 

mister vores dygtige medarbejdere, vil vi have begrænset kræfter til at bekæmpe 

omsorgssvigt af børnene. 

Vi respekterer jer selvfølge. Og har tillid til jer. Det er hvad vi har af særlige bemærkninger. 

 

Rapporten er udfærdiget af: 

 

Leder: Nukârak`Olsen 

Souschef: Martha Lyberth Jensen 

Den integrerede daginstitution “Naja/Aleqa” 

Kaaliikassaap Aqq. 37 

3911 Sisimiut 

E-mail: NajaAleqaSisimiut@qeqqata.gl 
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