Tilsynsrapporter for daginstitutioner
Daginstitutionerne Meeraq og Mike i Paamiut
Til orientering
J.nr.: EMN-2020-30002
Forvaltning for Børn og Skole – Direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM
Sagsresumé
I henhold til i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012, § 5, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen føre
et almindeligt og pædagogisk tilsyn med samtlige dagtilbud i kommunen.
I Forvaltning for Børn og Skole foretages tilsynene af daginstitutionerne af de pædagogiske
konsulenter fra Dagtilbudsafdelingen.
De pædagogiske konsulenter har den 23. juli 2020 været på tilsyn på vuggestuen Meeraq og
børnehaven Mike i Paamiut.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 04. december 2020, hvor
udvalget tog orienteringen til efterretning, og sender sagen videre til orientering ved Udvalg for
Økonomi og Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10. december
2020, hvor udvalget tog orienteringen til efterretning, og sendte sagen videre til orientering ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor for Kommunalbestyrelsen:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
I henhold til § 5, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 skal Kommunalbestyrelsen, i
samarbejde med de relevante myndigheder, føre et almindeligt og pædagogisk tilsyn med samtlige
dagtilbud i kommunen.
Dagtilbudsafdelingen i Forvaltning for Børn og Skole har været på tilsynsbesøg på de to
daginstitutioner i Paamiut, hhv. vuggestuen Meeraq og børnehaven Mike.
Vuggestuen Meeraq har en normering på 46 børn samt personalenormering på 16 ansatte, hvoraf
2 af de ansatte udgøres af en leder og souschef. Vuggestuen havde per 30. oktober 2020 en
belægning på 39 børn.
Børnehaven Mike har en normering på 66 børn og en personalenormering på 14 ansatte, hvoraf 2
af de ansatte udgøres af en leder og souschef. Børnehaven havde per 30. oktober 2020 en
belægning på 57 børn.
Under tilsynsbesøget blev det konstateret, at der på de to daginstitutioner arbejdes med
pædagogiske årsplaner, hvor man planlægger dagene. Samtidig laves der aktivitetsplaner i
forbindelse med stuemøder.

Der arbejdes endvidere med pædagogisk idræt, hvor børnene lærer at bruge deres kroppe. I
Meeraq arbejdes der også ud fra en række pædagogiske grundprincipper, hvor formålet er at
styrke børnenes personlige udvikling, krop og bevægelse, selvstændighed, naturkendskab,
handlekraft, sprog og socialitet samt samarbejdet med forældrene, og overgangen til skole. På
begge institutioner bruges og anvendes også Kammagiitta, som er et antimobbe-program.
Desuden gør institutionerne brug af såkaldt screeningsmateriale og udviklingsbeskrivelser, som
bruges til at beskrive barnet i dets udvikling. Dette bruges også i forbindelse med de to halvårlige
forældrekonsultationer, hvor materialet bruges til en dialog med forældrene omkring, hvordan
barnets udvikling kan forbedres. Samarbejdet med forældrene prioriteres højt, og blev under
tilsynet beskrevet som værende tæt og godt, hvor forældrene løbende kan komme til lederne, hvis
der er noget, som forældrene har behov for at drøfte med denne.
Under tilsynet blev det også bemærket, at der forekommer en god og sammenhængende ledelse
og drift mellem de to institutioner. Dertil blev det også fra institutionerne forklaret, at man har en
god og tæt kontakt med kommunens pædagogiske konsulenter, hvilket man også i fremtiden agter
at have.
Endelig blev det også bemærket, at de vigtigste informationer for pædagoger og forældre hang
meget synligt på en opslagstavle ved indgangen til institutionerne.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Børn og Skole vurderer, at begge institutioner kører efter pædagogiske års- og
aktivitetsplaner. Desuden bruger begge institutioner de udviklingsmaterialer, der stilles til rådighed,
til gavn for børn og forældre.
Begge institutioners bygninger forekommer at være i en meget slidt stand, som godt kunne trænge
til at blive forbedret og istandsat. En del af inventaret på børnehaven Mike trænger til at blive skiftet
ud. Børnene kan have brug for mere plads at boltre sig på, i de nuværende bygninger.
Desuden kunne legepladsen på børnehaven Mike godt trænge til en renovering og forbedring.
Lederne er begyndt at fokusere på sygefraværssamtaler, hvilket har gjort personalesituationen
mere stabil. Man har således ikke i samme omfang som tidligere behov for vikarer.
Personalet på begge institutioner efterspørger flere kurser, opkvalificering og efteruddannelse samt
kollegial supervision. Forvaltningen har de sidste 2 år haft fokus på efteruddannelse af personale,
hvor det ufaglærte personale har været prioriteret.
Desuden er det grundet forsyningssituationen i Paamiut nødvendigt, at man i forhold til
disponeringen af varer og materialer (eks. bleer, handsker, sæbe m.m.) oparbejder et mindre lager
på institutionerne, gerne en måned forud. Ellers kan man risikere at stå uden disse, hvis
forsyningsleverancerne svigter.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Forvaltningen foretog ligeledes en tjenesterejse til Paamiut i oktober 2020. I den forbindelse blev
der afholdt budgetmøde med begge ledere. I den forbindelse blev der anbefalet overfor dem, at de
kan skifte slidte møbler gradvist. Der blev desuden oplyst, at de må prioritere deres indkøb, så de
ikke får overbrug ved årets regnskabsafslutning.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012
o Tilsynsrapport for vuggestuen Meeraq

o

Tilsynsrapport for børnehaven Mike

Det videre forløb
Forvaltning for Børn og Skole vil anmode vuggestuen Meeraq om at lave en brandøvelse.
Planlægning af kurser for ansatte i alle institutioner fortsættes, så planerne er klar til effektuering,
når restriktionerne vedrørende Covid-19 ikke længere er gældende.
Det næste tilsyn i Paamiut foretages i 2021.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke relevant.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ikke relevant.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Børn og Skole, beslutning 04. december 2020:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhverv, beslutning 10. december 2020:
Orienteringen tages til efterretning.
Bilag
1. Tilsynsrapport for vuggestuen Meeraq
2. Tilsynsrapport for børnehaven Mike

