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Årsberetning 2017 

 
Fritidshjemmet Sikkersoq 
Nalunnguarfimmut 5 
Postboks 459 
3911 Sisimiut 
Tlf: 86 50 01 
e-mail: sikkersoqsisimiut@qeqqata.gl  
 
Bygningen: 
 
Med hensyn til fritidshjemmet Sikkersoq´s bygning, er bygningen i god stand, men selvom 
bygningen er ret ny er der, som andre steder, nogle ting der skal laves.  
 
Med hensyn til udgifterne har vi ansøgt om omplacering.  Vi laver omplaceringer efter at have 
ansøgt om det, hvor vi anmoder fra konto til konto.  
 
 
Børn: 
 
Fritidshjemmet Sikkersoq har plads til 71 børn. Vores brugere går i 1., 2. og 3. klasse, hvor der 
derudover er enkelte med mulighed for indskrivning til fritidshjemmet før overgang 4. klasse. Vi 
har børn med særlige behov, hvor samarbejdet med bredt forståelse med forældre/plejeforældre 
pågår positivt. Det er en fordel at alle medarbejdere kan være kontaktpersoner, der også er en 
fordel for fordelingen af børnene. 
Børn der kommer til fritidshjemmet er stabile, og vi lægger mærke til, at det er vigtigt for børnene 
at inddrage dem i planlægning i aktivitetslokalerne, hvor det er tydeligt, at børn glæder sig til alle 
former for aktiviteter, når man lader dem følge med.  
 
 
Personalet: 
 
I foråret i maj holdt hele personalet kursus om "første hjælp til børn".  
Og i løbet af det år opsagde souschefen sin stilling, og der er stadig opslået et stillingsopslag. Der 
ansættes en ny souschef den 01/01-2018. 
I sommeren pågik der stadig udrustning blandt personalet, og alle deltog til lejrturen med børnene 
i Narsaq (Narsaaraq) som var succesfuld.  
 
Begivenheder: 
 
Sikkersoq´s planer vedrørende børnene blev udført i årets løb.  
I starten af året var der som sædvanlig skidage, der blev lave snemænd og snehuler.  I sommers 
var der som kutyme lejrtur i Narsaq (Narsaaraq), hvor alle der kommer til Fritidshjemmet med 
mulighed for deltagelse deltog, og i løbet af sommeren klatrede børnene også op til Præstefjeldet, 



Fritidshjemmet Sikkersoq 
Årsberetning 2017 
 

2 
 

gik en tur mod elven, nød bålmad i naturen, var på tur i naturen, samlede naturforråd og tog ud til 
søerne i nærheden af byen. Således blev havet, vejret og naturen flittig benyttet.  
 
Udover planerne blev der også lavet aktiviteter ud fra børnenes interesser fra den ene dag til den 
anden.  
 
Ved juletiden fik børnene en anderledes tilbud, hvor de kunne lave gave til deres familier, og fik 
således lavet julegaver ud fra forskellige tilbud.  
 
 
Samarbejdet i år pågik positivt, hvor arbejdsgangen pågår med udgangspunkt i børnene og ifølge 
reglerne. 
 
Vi har i slutningen af 2017 vurderet, at vores arbejdsplads for både personalet og brugerne er et 
hyggeligt og attraktivt sted, som for alle er hyggeligt og flot efter nyrenoveringen. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Fritidshjemmet Sikkersoq 
 
Fungerende leder: 
 
Johanne Møller 


