
Bilag 6: 
 

Nuussuup Atuarfia – Skolebestyrelsens årsberetning 2015 
 

Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: 

Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræ-

sentanterne vælges for et år. 

 

Der var sidst valg til skolebestyrelsen oktober 2013, hvor følgende forældrerepræsentanter blev 

valgt ind: 

 

Marie Motzfeldt, formand 

Naja Lund, næstformand 

Aviaq Møller, medlem 

Kristine Nielsen, medlem 

Nukâraq Geisler, medlem 

 

Marie Motzfeldt trak sig ud af skolebestyrelsen i marts 2014 p.gr.a. forskellige omstændigheder. 

Arnajaraq N. Lyberth, kom efterfølgende ind i skolebestyrelsen. 

 

I skoleåret 2014/15 bestod bestyrelsen af følgende medlemmer: 

Naja Lund, formand 

Aviaq Møller, næstformand 

Kristine Nielsen, medlem 

Nukâraq Geisler, medlem 

Arnajaraq N. Lyberth, medlem (har trukket sig maj 2015) 

 

Elevrepræsentanter: 

Aviana Kâjangmat Larsen, 9. b 

Ivalo Poulsen, 10. a 

 

Lærerrepræsentanter: 

Bendt Kleist 

Uusaqqak Kristensen 

 

Beretning:  

Skolebestyrelsen holder møde efter deres mødeplan godkendt til det sidste møde i et skoleår (juni). 

Møderne gennemføres på den sidste onsdag i hver måned, når der er mindst 3 forældre-

repræsentanter til stede. 

 

Dagsorden består af faste punkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser 

a. Fra forældrerepræsentanter 

b. Fra den daglige ledelse 

c. Fra lærerrepræsentanter 

d. Fra elevrepræsentanter 



4. Punkter til drøftelse 

5. Budget 

6. Forsømmelser/Månedsopgørelser 

7. Punkter til næste møde 

8. Eventuelt 

 

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for ram-

merne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. 

 

Indsatsområder skoleåret 2014/15: 

Kommuneqarfik Sermersooq’s overordnede indsatsområder er: 

- Faglighed og skole-/hjemsamarbejde 

 

Pædagogisk Råd og skolebestyrelsen har fastsat følgende indsatsområder for skoleåret 2014/15 med 

udgangspunkt i kommunens overordnede indsatsområder samt efter en evaluering af Trintest- og af-

gangsprøveresultater i skoleåret 2013/14: 

 

- Faglighed (Trin 1: Matematik og sprogundervisning, Trin 2: Matematik og sprogundervis-

ning, Trin 3: Skriftlig grønlandsk, matematik og projektarbejde) 

- Udarbejdelse af handleplaner, løbende evaluering og fleksibel planlægning 

- Antimobning over hele skolen 

- Skole-/hjemsamarbejdet 

 

Nuussuup Atuarfia har i dette skoleår ca. 380 elever og 51 fastansatte lærere. Skolen er afdelingsop-

delt i fire afdelinger: Trin 1 (1. – 3. kl.), Trin 2 (4. – 7. kl.), Trin 3 (8. – 10. kl.) samt afdeling 4: 

Heldagsskolen – specialklasser. Den afdelingsopdelte skole er et led i indsatsen for at styrke samar-

bejdet blandt lærerne og blandt eleverne og bliver gradvist videreudbygget efter lovens intentioner. 

 

Lærerne og eleverne på de enkelte klassetrin arbejder med at sætte mål for deres arbejde og løbende 

evaluerer. Der er brugt flere pædagogiske eftermiddage på at løfte arbejdet i forhold til lovens krav  

om løbende evaluering, udarbejdelse af handleplaner samt brugen af evalueringsværktøjet 

ANGUSAKKA.  

 

Der er endvidere brugt flere pædagogiske eftermiddage på systematisering af læringsmålene i de 

enkelte trin, hvor målet er, at lærerne ved, hvornår de enkelte klassetrin arbejder med de enkelte læ-

ringsmål i de enkelte fag samt på tværs af fag, og på den måde sikrer, at alle klasser i et trin 

kommer igennem læringsmålene, sådan som loven foreskriver det. 

 

I forhold til de faglige indsatsområder, som er fastsat efter evaluering af Trintest- og afgangsprøve-

resultaterne 2013/14, har skolebestyrelsen godkendt at øge de ugentlige lektioner i fagene 

matematik, grønlandsk og dansk i Trin 2 hver med én lektion. I Trin 1 har man øget fokus på mate-

matik og sprogundervisning uden dog at flytte timer, mens der i Trin 3 er sat et større fokus på 

grønlandsk, matematik og projektarbejde. 

 

Antimobning:  
Skolen igangsatte forberedelse af antimobningsprojekt i skoleåret 2013/14 med henblik på at øge 

elevernes trivsel i skolen. Formålet med indsatsen er at få opbygget sociale spilleregler eleverne i-



mellem og få opbygget de enkelte elevers sociale kompetencer, så alle bliver glade for at gå i skole 

og alle får optimale muligheder for at lære. 

Der er tale om en forebyggende indsats, hvor der i klasserne arbejdes med værdier, normer, regler 

og holdninger, samt en konkret indsats hvis et barn/ung bliver mobbet. Trivsel i skoledagen er vig-

tigt for et godt læringsmiljø. Fællesskab og tryghed er nøgleord for en god skolestart og en god sko-

ledag. Alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab, og det er et fælles ansvar – også 

som kammerat i klassen. 

Projektet blev ført ud i livet i dette skoleår 2014/15 med antimobningsdag og fælles forældremøde 

om robusthed i samarbejde med forebyggelseskonsulent Arnaaraq Petersen. 

Skolebestyrelsen har vedtaget skolens ’Mobbehandlingsplan’ (se bilag 3) 

 

Principper for klasse-/forældreråd: Skolebestyrelsen har udarbejdet principper for klasse-/og for-

ældreråd (se bilag 4) 

 

Sundhedspolitik: Skolebestyrelsen har vedtaget skolens sundhedspolitik (se bilag 2 ) 

 

Skolens overordnede målsætning i forhold til skole-/hjemsamarbejet: Skolebestyrelsen har ef-

ter høring i pædagogisk råd vedtaget skolens overordnede målsætning i forhold til skole-/hjemsam-

arbejdet (se bilag 1). 

 

Der skal arbejdes videre med forældrenes forventninger til skolen, hvor der eventuelt skal laves en 

decideret forventningsanalyse. 

 

De overordnede mål og principper for Nuussuup Atuarfia skal være med til at give den overordnede 

retning for skolens dagligdag og udvikling. Derfor ændres mål og principper ikke så ofte, men Sko-

lebestyrelsen skal naturligvis løbende føre tilsyn med, at principperne er retningsgivende for 

skolens virke. 

 

Kursus for alle medlemmer i skolebestyrelsen: 

Skolebestyrelsesmedlemmerne kom langt om længe på kursus den 9. og 10. april 2015. Kurset blev 

arrangeret af KANUKOKA. 

Kursets indhold var: 

- Regelhierarkiet og love 

- Skolebestyrelsens tilsyn med skolen 

- Skolebestyrelsens opgaver 

- Målsætning og principper 

- Værdier i skolebestyrelsens arbejde 

-  

Alle medlemmer i skolebestyrelsen på nær én deltog i kurset, som blev godt modtaget af alle. Alle 

erhvervede sig gode værktøjer til det videre arbejde i skolebestyrelsen. 

 

Forældreaften: 

Den 6. maj 2015 holdt skolebestyrelsen en forældreaften. Forældrene grupperede sig efter eget valg 

i grupper efter hvilket emne de ønskede at diskutere. Emnerne var følgende: 

 

1. Skolens overordnede målsætning for skole-/hjemsamarbejdet (tage stilling til forslag til mål-

sætning omkring skole-/hjemsamarbejdet) (Bilag 1) 

2. Forældrenes forventninger til skolen  



3. Skolens sundhedspolitik (Hvordan kan man som forældre støtte op omkring skolens sund-

hedspolitik?) (Bilag 2) 

4. Skolens mobbehandlingsplan (Hvordan kan vi som forældre være med til at forebygge mob-

ning?) (Bilag 3) 

5. Principper for forældreråd samt målet om at oprette konti til alle klasser, så klasserne allere-

de fra yngstetrinnet begynder at få samlet penge ind til studierejsen i 9. klasse (Bilag 4) 

 

Der fremkom mange interessante synspunkter, som har givet bestyrelsen grundlag for at arbejde vi-

dere med til næste skoleår. 

 

Høringer: 

Skolebestyrelsen er, ifølge Folkeskoleloven, en del af skolens overordnede ledelse og et selvstæn-

digt forvaltningsorgan, som kommunalbestyrelsen har pligt til at høre i en række sager, før de træf-

fer en beslutning. Først og fremmest er Skolebestyrelsen dog et samarbejdsorgan, der skal sikre et 

godt og konstruktivt samarbejde mellem alle interessenter på og omkring skolen, dvs. elever, 

lærere, ledelse og forældre. 

I dette skoleår 2014/15 har skolebestyrelsen svaret på følgende høringer: 

- Skolesektorplanen 

- Kommuneqarfik Sermersooq’s styrelsesvedtægt 

- Ferieplan 2015/16 

 

Skoleintra:  
Skoleintra blev gjort tilgængelig for alle forældre, elever og ansatte i starten af skoleåret 2014/15 og 

et vigtigt redskab som kontaktled mellem skole og hjem blev søsat. 

 

Brugen af skoleintra er dog stadig ikke optimal og forældre melder stadig ud om, at de har 

problemer med at logge sig ind. Forældre har endvidere til forældreaftenen den 6. maj  2015 udtrykt 

ønske om et lille kursus i brugen af skoleintra. Dette ønske vil skolen indfri med en skoleintra-aften 

for forældre i udgangen af september 2015.  

 

APV: 

Skolen laver en APV, arbejdspladsvurdering, hvert 3. år. Sidste APV blev gennemført i januar/fe-

bruar 2015. APV-skemaerne er udarbejdet som hjælperedskab til kortlægning af det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø. Slutproduktet af arbejdsplads-vurderingen er opstilling af en handlingsplan, 

der beskriver tidsplan for løsning af mulige arbejdsmiljøproblemer. 

 

Skolen er næsten 30 år gammel og renovering er sket løbende igennem årene. Dog står husger-

ningslokalet, håndarbejdslokalet og formningslokalet samt grupperumslokalerne stadig urørt, og ser 

stadig ud som for 30 år siden, selvom skolen i løbet af årene har ønsket renovering af lokalerne.  

 

Skolebestyrelsen er meget utilfreds med, at renovering af lokaler til de lokale valg er blevet udeladt, 

på trods af, at så godt som hele skolen er blevet renoveret løbende. For at faglighed og trivsel kan 

have de bedste betingelser på Nuussuup Atuarfia, er det naturligvis også vigtigt, at de fysiske 

forhold er i orden.  

 

Derfor står renoveringen af ovenstående lokaler øverst på skolebestyrelsens ønskeliste samt de øv-

rige større vedligeholdelsesarbejder, som er sendt til kommunens tekniske forvaltning (se bilag 5). 

 



 

Vi har alle – både elever, lærere, ledelse og forældre – en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at 

få et optimalt samarbejde på tværs, sådan at vi sammen kan få den bedste skole, som vi ønsker, og 

dermed de bedste vilkår for vores børns læring og trivsel. 

 

 

Nuuk, juni 2015 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Naja Lund, formand 


