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Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2014-15 

 

Skolebestyrelsen på Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) har mødtes 4 gange i løbet af 

skoleåret 2014/2015. Skolebestyrelsen har haft fokus på forskellige emner, hvoraf disse skal 

fremhæves: 

 

Den nye sektorplan for skolerne 

 

Skolestruktur 

Skolebestyrelsen har ønsket, at bibeholde den nuværende skolestruktur, hvor skolen har 

ubrudt skolegang fra 1.-10. klasse. Dette ønske begrundes i, at skolebestyrelsen ønsker at 

eleverne har kontinuitet i deres skolegang og ikke oplever miljøskift.  

 

Bygningens tilstand 

Skolebestyrelsen har gentagne gange påpeget behovet for nye tidssvarende skolebygninger. 

Skolebestyrelsen mener det haster med at få en afklaring omkring ASK. Til Nuuk Tv udtalte 

forvaltningsdirektøren at man ikke agter at renovere ASK, men bygge nyt. Derudover blev det 

oplyst, at eleverne sagtens kan gå på ASK, men der bygges nyt. Men på et efterfølgende møde 

mellem skolebestyrelsen, forvaltningsdirektøren og daværende skoledirektør blev det 

uddybet, at der ikke er aktuelle planer om at sanere ASK, ligesom der ikke er aktuelle planer 

om at lade skolen undergå den nødvendige renovering. Vi fik på mødet oplyst, at der pågår 

forhandlinger med Selvstyret om anlægsønskerne fra kommunen. Skolebestyrelsen bliver 

nødt til at understrege sagens alvor overfor kommunalbestyrelsen. Renoveringsbehovet på 

ASK er efter vores opfattelse akut. Og de nedslidte fysiske rammer bidrager ikke positivt til 

læringsmiljøet. Skolebestyrelsen ønsker at få oplyst hvornår en ny skole planlægges bygget 

og om vi i den mellemliggende periode kan forvente, at ASK fortsat forfalder uden yderligere 

renovering. Skolebestyrelsen stiller sig i øvrigt kritisk til planerne om at lade eleverne 

fortsætte på skolen under byggeriet.  
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Qup. Side 2. 
 

Effekter af besparelserne i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 

Fra politisk side blev det udmeldt, at besparelserne på skoleområdet ikke ville ramme 

eleverne og dette blev også formidlet på de åbne møder med forældre og lærere i forbindelse 

med vedtagelsen af besparelserne. Desværre mener skolebestyrelsen, at besparelserne har 

ramt eleverne, på trods af de gode intentioner.  Vi oplevede at besparelserne skabte uro og 

forvirring, særligt blandt de mest sårbare elever og på yngstetrinnet på skolen. Derudover 

finder vi det utroligt ærgreligt at lærerne blev bremset i efteruddannelsesmuligheder. 

Skolebestyrelsen mener at man fra forvaltningens og fra politisk side må forholde sig til, at 

skolernes vilkår ikke er ens. Man kan ikke sidestille alle kommunens skoler og kun forholde 

sig til antal elever og antal undervisningstimer m.v. Det er også nødvendigt at se på den 

enkelte skoles elevsammensætning. Atuarfik Samuel Kleinschmidt er glade for at tilbyde 

undervisning til alle de elever der går på skolen – hver og en. Men skolebestyrelsen ønsker 

mere opbakning til sin opgave med at skabe personlige og faglige forbedringer for vores 

elever. Skolen er placeret i et område der generelt er nedslidt og hvor sociale problematikker i 

hjemmene er en del af den pædagogiske udfordring lærerstaben møder i såvel undervisningen 

som i frikvartererne. Børn kan ikke tage fri fra deres problemer. Atuarfik Samuel 

Kleinschmidt ønsker at løfte denne opgave, men efterlyser en mere samlet indsats, der går på 

tværs af skoler og forvaltninger. Og i den forbindelse må vi understrege at besparelser ikke 

rammer ens. Man må se på det område der bespares og overveje hvor hårdt dette sparetiltag 

rammer. Skolebestyrelsen har noteret sig, at kommunalbestyrelsen er optaget af at skabe 

vækst i kommunen. I den forbindelse skal vi understrege at vækst bedst skabes gennem 

forbedring af mulighederne for vores børn og at et løft på skoleområdet vil være en garanti for 

fremtidig vækst. 

 

Lærersituationen 

Det er skolebestyrelsens ønske og ambition, at Atuarfik Samuel Kleinschmidt skal være et 

godt sted at arbejde. Derfor er vi bekymrede over at det relativt store antal 

langtidssygemeldinger, pludselige flytninger m.m. blandt lærerstaben. Vi er især uforstående 

overfor, at Forvaltningen med meget kort varsel omplacerede en lærer fra ASK til skolen i 

Tasiilaq midt i skoleåret.   

En del af ansvaret for at mindske sygefravær ligger uden tvivl hos skoleledelsen og hos 

skolebestyrelsen. Vi har derfor ønsket at igangsætte en opdatering af skolens APV, for at 

undersøge den generelle trivsel på arbejdspladsen.   

Derudover har vi efterlyst at man fra Forvaltningens side arbejder mere med fastholdelse af 

lærere og nedbringelse af sygefravær. Skolebestyrelsen antager, at der er tale om en 

problematik der også kendes fra de øvrige skoler og derfor mener vi, at emnet med fordel bør 

løftes mere centralt – i form af en koordineret overordnet indsats kombineret med et øget 

fokus på råd og vejledning af skolerne.  

Vi har efterlyst et konkret udspil fra forvaltningen om dette på et møde med 

forvaltningsdirektøren og daværende skoledirektør. 

 

Skolebestyrelsens opgaver 

Skolebestyrelsen har fundet det vanskeligt at få et overblik over de opgaver og det ansvar der 

påhviler bestyrelsen. Skolebestyrelsen har både drøftet dette med skoleledelsen og deltaget i 

det kursus om skolebestyrelser afholdt af KANUKOKA i foråret.  



 

 

 

Qup. Side 3. 
 

Skolebestyrelsen mener at der udestår en dialog mellem skolebestyrelserne, forvaltningen og 

kommunalbestyrelsen om de opgaver skolebestyrelserne forventes at udføre. Skolebestyrelsen 

bemærker, at kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har valgt ikke at 

uddelegere særligt meget ansvar til skolebestyrelserne i kommunen. Vi forstår at man ønsker 

mere forældreengagement og mener at en forudsætning for dette er, at skolebestyrelserne reelt 

har indflydelse og kan opleve at deres arbejde rokker ved tingenes tilstand. Skolebestyrelsen 

vil fortsætte dette fokus i det kommende skoleår. 

 

Planer for skoleåret 2015/2016 

Elevråd 

Det er ikke lykkes at få elevråd til at fungere efter hensigten og der har derfor ikke været 

deltagelse af elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen. Dette finder skolebestyrelsen 

beklageligt og vil have fokus på i det kommende skoleår. 

AWG 2016 

Arctic Winter Games skal afvikles i foråret 2016 og optager mange dage, hvor eleverne ikke 

er i skole. Skolebestyrelsen vil have fokus på, at eleverne trods dette inddrages i 

begivenheden og i den forbindelse får viden om andre inuitkulturer og samfund. 

Brug af IT i undervisningen 

 

Skolebestyrelsen bakker lærerstaben op i deres valg af IT som et indsatsområde. Det er 

bekymrende at flere af vores elever har meget begrænset kendskab til IT og ikke har adgang 

til det i hjemmet. Skolebestyrelsen ønsker at sætte fokus på dette emne og forbedre både 

elevernes viden og lærernes brug af IT i undervisningen.  

 

Mobning og vold 

 

Skolebestyrelsen er til stadighed optaget af at bekæmpe mobning og vold. Uanset om dette 

sker fysisk eller verbalt. Derfor har skolebestyrelsen ønsket at udbygge samarbejdet med 

forældre, lærere og elever for at modvirke en negativ omgangsform og øge respekten for 

hinanden.  

 

 

Der henvises til bilag 1 for en liste over afgivne høringsvar i årsberetningens periode 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen 

 

 

 
 


