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Begivenheder i Dagplejecenter Nuunu i 2017.  

 

Meeqqerivik Nuunu 
Itilleq B-1579 
Tlf. 869601 
e-mail: nuunuitilleq@qeqqata.gl  

Dagplejecentrets profil: 

Dagplejecentrets placering har en god udsigt. 

 

Børnenormering: 

Dagplejecenter Nuunu har plads til 8 børn.  Dagplejecenterbørnene er mellem 0-5 
år.  Og der plejer at være gæstebarn om sommeren eller ved besøg.  Men der er 
begrænsninger idet der er plads til 8 børn ifølge dagplejecentrets normering.  

 

Dagplejecentrets åbningstider: 

Som start af det nye år 2018, blev der lavet lidt ændringer med dagplejecentrets 
åbningstider, hvor det ellers plejede at åbne kl: 07:45 og fra det nye år åbner det kl: 
07:30 lukker kl: 16:30 

 

 Personaleantal: 

3 ansatte, 1 leder, 1 medhjælper, 1 rengørings/køkkenassistent som arbejder 
halvdag altså kl: 09:00-13:00 

 

Samarbejde med forældrene:  

- Hvis forældrene er utilfredse med noget eller ønsker ændringer, kontakter de 
personalet.  

- MIIM 3 & 5 år Undersøgelse af Barnets Udviklingsstatus, blev også opstartet i 
2017.  Det udfyldes sammen med forældrene.  

- Der afholdes forældremøde 2-3 gange om året.  



Dagplejecenter Nuunu 
Årsrapport 2017  

2 
 

 

Oplæringsmål for børnenes selvstændighed via leg og andre metoder sammen 
med børnene: 

- Der benyttes indlæringsmaterialer ud fra barnets alder.  Og forældrene bliver 
bedt om samarbejde.  

- Der oplæres i at tage tøj på, under spisning bliver de større børn oplært i at 
spise med gafler og kniv, hvor man ikke skære mad ud for dem.  

- Aktiviteter; klipning, limning, tegne former såsom firkant, rund, der oplæres i 
forskellige ting.  

- Ros, opfordring, vejledning og efterligning.  
- Der er emner om Bamse Kammak mandag og fredag, hvor bamsen tages med 

hjem og overnatter om weekenderne. 
- Gymnastik, røre kroppen, og der er meget udendørsaktivitet med gåtur, 

boldspil og skiture.  
- Leg, rollespil, lege selskabs skuespil ved at lader som om, at man er deres 

idoler.  
- Aktivitetsskema bliver udfyldt.  
- Hvis børnene er kede af det, urolige, trøster personalet barnet, hvis barnet 

har vredesudbrud, tages barnet væk fra andre børn og beroliges.  Børnenes 
formanes af personalet, hvis nogen begynder at slå, og nægter at høre efter.  
Og man lytter til barnet.  

At lære børnene om sig selv gennem vejledning: 

- Barnet lærer om sit navn, alder, sine forældres navne, hvor man er født, og 
om de andre børns forældres navne.  

- Der undervises også om kropsdele, sang, møbler, planter, dyr og forskellige 
ting.  

- At barnet har kendskab til sit køn, f.eks.: Pige og dreng.  

 

Personalet: 

Personalet afholder møde en gang om måneden.  Der kan være forskellige emner.  
Hvis vi har planer om at afholde fælles spisning, fælles klip, fælles juletræsdans, så 
skal det også planlægges.  
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Særlige bemærkninger under eventuelt: 

Det er blevet mærkbart, at man mangler en uddannet personale i Dagplejercenter 
Meeqqerivik Nuunu.  Samtlige ansatte er jo ikke uddannet, derfor mangler vi 
uddannede ansatte.  På trods af det gør vi hvad vi kan for at servicere barnet 
optimalt.  Kurser og besøgende hjælper.  

 

Januar: Ultimo Januar afholdte vi nytårssammenkomst med fællesspisning for 
børnene og forældre.  Vi havde også en på jobtræning.  Det varede indtil den 16. 
januar. 

 

Februar: februar fastelavn. Børnene leger ude i sneen med skiture og ude leg.  

 

Marts: marts var fyldt med snelege.  Der blev også lavet en orientering til børnene 
ved at putte sne i en spand og lade den smelte.  15. Marts startede en ny på 
Jobtræning. 

 

April: Forberedelse til påsken, klippe, lime, tegne og farvelægning i april.  

I takt med at tøvejret kommer, afholdes der mere ude leg.  

 

Maj: I Maj når det bliver tøvejr er der mere udeleg, gåture og andet.  

 

Juni: I juni, i anledning af børnenes dag i 2017, skrev man navnene på børnene fra 
dagplejecentret og fra skolen samt børnene som ikke går på dagplejecenter, på et 
træstykke, som var vist nok MIO´s forslag.  Disse blev hængt op til borgernes 
beskuelse.  Og i ca. midten af Juni blev børnene færre, hvor de kun blev 3.  På 
baggrund af forældrenes afrejse til uddannelsesophold.  Man tog ud til fjeldet 
overfor og lave mad på bål.  Vedkommende på jobtræning havde sidste dag i 
slutningen af juni.  
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Juli: I ferietiden i juli havde vi et gæstebarn.  Sommeren bruges godt til ude leg og 
gåture og nogen gange ud til fjeldet og lave mad.  

 

August: I August blev der samlet planter før de begyndte at visne, og de blev tørret 
og lamineret på papirer.  

 

September: I september kom der flere børn, da forældrene kom tilbage fra 
uddannelsesophold.  

 

Oktober: I oktober er vi mere indendørs og ikke så meget ude.  

 

November: Juleforberedelse og gemme julegaver og trække navne, som man skal 
give en gave til under juletræsdans.  

December: I december laves der juleting, juleklip, farvelægning og andre juleting, 
fællesklip for forældre og fælles juletræsdans arrangeres.  

Daglige begivenheder/aktiviteter i 2017 er, oplæring i kalendere, børnenes navne og 
forældrenes navne, tal, farver og former.  Der var også arrangement med Bamse 
Kammak i 2017.  Der blev afholdt kurser og der kom besøgende.  Der kom nogen fra 
Sarfannguit og Sisimiut.  Der bliver også foretaget personalerejser til Sisimiut, hvor 
man får behandling gennem Margrethe Nielsen.  Og man kan mærke at det hjælper.  

 

Og man kan ligeledes også mærke at vi mangler en uddannet ansat.  Derfor kan man 
komme i tvivl.  

Således en kort beskrivelse om 2017.  

 

Dagplejecenter Nuunu Itilleq 

Leder Lona Jensen Enoksen 


