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Indledning 
 

Som i andre skoler i Kommuneqarfik Sermersooq har Forvaltningen for Børn, skole og Familie iværksat 

færdiggørelser af kvalitetsrapporter i henhold til gældende lov om folkeskolen, Inatsisartutlov nr 15 af den 3. 

december 2012 

Ansatte i forvaltningens skoleafdeling har således opstartet ovennævnte fra og med 2014 med henblik på 

opdatering hvert år. 

I år har skoleafdelingen indledningsvis selv udfærdiget formen til kvalitetsrapporten. Der er til skemaer afsat 

rubrikker til talmaterialer og plads til særlige bemærkninger fra ledelsen. Vi har fremsendt skemaerne til 

samtlige skoler i Kommuneqarfik Sermersooq i løbet af juni måned. Skemaerne skal returneres i udfyldt stand 

og underskrevet af den person, der har stået for selve udfyldelsen.  

Fremadrettet skal skemaet udvikles og forbedres. Hver skole skal fremadrettet fremsende beskrivelse af aktuel 

situation hvert år.  

Evalueringen skal fremadrettet bruges af forskellige myndighedspersoner, skemaet skal således indeholde 

informationer om enkelte skoler.  
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Skolens klasse-kvotienter                                                                                     
 

Antal  skoleelever i Kommuneqarfik Sermersooq:   3027 

 

 

 

Byer, klasser´s talmaterialer. 

 

 

 

AHL 52 30 26 28 47 55 29 24 26 0 

Arsuk   9     5     1     

ASK 39 39 35 38 37 36 37 41 16 46 

Paamiut 24 18 24 16 24 23 20 24 28 33 

Ittoqqortuu 4 9 6 10 8 7 7 6 0 0 

Isortoq 2 1 0 0 4 2 2 0 0 0 

Kangillinng 48 47 43 51 44 40 44 41 36 44 

Kapisillit 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kulusuk 5 2 5 6 2 5 5 4 3 7 

Kuummmiu 10 5 10 5 7 10 11 6 6 0 

Nuussuaq 40 31 32 29 32 26 32 28 29 36 

Qeqertarss 5 5 1 1 2 2 0 0 0 0 

Sermiligaaq 3 8 4 6 7 1 2 0 0 0 

Tasiilaq 44 40 46 34 30 41 32 40 33 48 

Tineteteqi 1 3 3 2 4 7 2 3 1 0 

USK 45 38 46 46 41 44 70 43 42 61 

                      

Total: 324 287 281 289 294 300 293 261 209 259 

 

 

 

Antallet af elever i Kommuneqarfik Sermersooq har i flere år været faldende. Fra skoleåret 2012 / 13 er den 

begyndt at stige igen, så den kommer op på 3043 i skoleåret 2014 / 15. 

Elevantallet i Nuuk byskoler er stigende mens byskolerne udenfor Nuuk har svagt faldende elevtal. 

Bygdeskolernes elevtal er ligeledes faldende. 

 

Klassekvotienten på Nuuk Byskoler og Tasiilami Alivarpi ligger på ca. 17 elever pr. klasse inklusive 

specialklasser. Eksklusive specialklasser ligger den på ca. 20. 

I Atuarfik Tuiisaq ligger klassekvotienten på ca. 15 elever inkl. specialklasser og ekskl. specialklasser ca. 17 

elever. 
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Antal elever, som opstarter en uddannelse 
 

 

I nedenstående skema kan man se 10.kl.’s elevers videreforløb efter skoleåret 2013/14: 

 

De uddannelsesinstitutioner, som eleverne gik videre til: 

Efterskoler i Grønland 

Efterskoler i Danmark  

GU  

Erhvervsuddannelser 

AFS 

 

 

Start: Folkeskoleelever der er fortsat efter afgangseksamen: 

Start: Folkeskoleelever der ikke er kommet videre efter afgangseksamen 

   

   
Uddanelses   

         

   
Start Unge mål gr. 

         

  
AHL 0 0 

         

  
Arsuk 0 0 

         

  
ASK 26 17 

         

  
Paamiut 15 8 

         

  
Ittoqqortuu 0 0 

         

  
Isortoq 0 0 

   

  
Kangillinng 30 5 

      

  
Kapisillit 0 0 

         

  
Kulusuk 4 2 

  

  
Kuummmiu 0 0 

     

  
Nuussuaq 31 4 

         

  
Qeqertarss 0 0 

         

  
Sermiligaaq 0 0 

         

  
Tasiilaq 24 20 

         

  
Tineteteqi 0 0 

         

  
USK 53 8 

         

   
    

         Total/Katillugit: 183 64 
          

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Antal elever i vidtgående specialundervisning i elevtal  
 

Tallene viser, at afgangselever som ikke er kommet videre er på 48 % i 2013 og 26 % i 2014. 

Det skal bemærkes, at man i henhold til ny beregningsmetode har registreret elever der er gået videre til 

efterskoler, AFS og Piareersarfiit som elever der er kommet videre i systemet. Inclusive disse er antallet af 

afgangselever der ikke er kommet videre på … %.  

 

På følgende skema kan ses normalklasseelevantal og vidtgående specialundervisningselevantal 

 
 
I skema til venstre kan ses fordelinger i skoler og i skema til højre kan ses antal elever. 
Elever i specialklasser i kommuneqarfik Sermersooq udgør 8 %  

 

 

               Elever:      VSP: Total: 

AHL 317   24 341 
 

            
  Arsuk 15   1 16 

 
            

  ASK 364   46 410 
 

            
  Paamiut 234   18 252 

 
            

  Ittoqqortuu 57   2 59 
 

Antal elever ialt: 2806 
      Isortoq 11   0 11 

 
Udvidele specialklasse VSP: 221 

      Kangillinng 438   17 455 
 

    
      Kapisillit 4   0 4 

 
I alt antal elever: 3027 

      Kulusuk 44   9 53 
         Kuummmiu 70   4 74 
    Nuussuaq 315   42 357 
    Qeqertarss 16   0 16 
  

    
  Sermiligaaq 31   1 32 

    
      

  Tasiilaq 388   40 428 
    Tineteteqi 26   0 26 
  

      
  USK 476   17 493 

         Total:     I alt elever: 3027 
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Undervisningstiden skoleåret 2013/14 

I nedennævnte skema kan ses beregning af planlagte undervisningstimer og hvorvidt disse er realiseret. 

I skemaet til højre kan ses antal af lærere i skolerne og antal af lærere og timelærere hver for sig.  

 

         

  

  
 

  
  

Lærere   

  Timer planlagt   
Timer 
Gennemført   Vikar timer 

 

Ansatte 
lærer 

 Ansat 
timeLærere 

SKoler Elever Lærer Elever Lærer Vikar 

 
Udd. Time L 

            

 
    

AHL 11.256 16.752 11.001 16.420 643 

 
33 0 

Arsuk 1.600 3.139 1.600 3.139 Mangler.data 

 
2 1 

ASK 17590,75 22241,75 17269 22362 3441,75 

 
50 0 

Paamiut 9480 10322 9480 10150 1720 

 
22 1 

Ittoqqortuu 6730 6730 6595 6730 Mangler.data 

 
7 4 

Isortoq Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data 

 
1 3 

Kangillinng 17760 24980 16529,5 23481 1717 

 
41 0 

Kapisillit Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data 

 
1 1 

Kulusuk 5540 5540 4694 4694 495 

 
5 2 

Kuummmiu Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data 

 
6 4 

Nuussuaq 17120 22050 16695 18871 2746 

 
50 0 

Qeqertarss Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data Mangler.data 

 
4 1 

Sermiligaaq 4056 4056 4056 4056 Mangler.data 

 
1 3 

Tasiilaq 19080 21070 18204 19677 1000 

 
42 9 

Tineteteqi 2540 2540 2500 2500 227,25 

 
2 2 

USK 19010 27940 18016,48 26281 1658 

 
50 1 

       
    

      
I alt 317 31 
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3. klassimi aamma 7.klassimi alloriarfinni misilitsinnerit 2012-2013-
2014 

  

Skoleår 2012 

Antal 
elever 
3.klasse Dansk  grl. mat.  

Antal 
elever 7. 
klasse  dansk grl.  eng. mat.  

Gennemsnitslig 
resultat i kommunen 291 59 40 61 251 71 53 57 46 

gennemsnitsesultater 
i hele landet  713 52 51 61 704 64 62 53 45 

AHL  37 70 40 65 35 83 53 69 48 

ASK  35 57 44 62 15 42 47 38 36 

USK  48 61 50 63 39 73 67 59 42 

Kangillinnguit Atuarfiat  40 76 40 54 34 87 48 77 44 

Nuussuup Atuarfia  26 71 61 68 30 69 51 54 40 

Atuarfik Tuiisaq  21 40 40 59 22 78 88 64 58 

Tasiilami Aluarpik  33 43 33 44 29 44 47 43 39 

Kuummiini Alivarpi  7 9 25 26 7 41 36 33 28 

Kulusuk  2 90 79 84 3 33 42 33 41 

Tiniteqilaami Alivarpik  4 40 37 51 3 34 40 23 31 

Isertumi Atuarfik  3 20 28 39 2 50 34 18 38 

Sermiligaaq  7 79 47 87 5 69 65 77 84 

Qeqertarsuatsiaat  0       0         

Kapisillit  0       1 64 58 74 76 

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia  7 11 14 55 8 44 46 44 39 

Arsuk  2 71 82 59 2 64 65 58 31 

            Er ikke kørt/ ingen klasse 
       Er højere end landsgennemsnittet  

      Er lavere end landsdgennemsnittet  
      Skolens resultater er det samme som landsgennemsnittet 

   Er det samme/er højere som gennemsnittet i Kommuneqarfik Sermersooq  
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Skoleår 2013 

Antal 
elever 
3.klasse Dansk  grl. mat.  

Antal 
elever 7. 
klasse  dansk grl.  eng. mat.  

Gennemsnitslig 
resultat i kommunen  291 66 45 62 251 75 55 60 47 

gennemsnitsesultater 
i hele landet 713 52 51 61 704 64 62 53 45 

AHL  25 88 48 70 24 89 55 79 59 

ASK  30 81 66 76 37 68 63 51 47 

USK  41 57 48 49 44 66 67 64 41 

Kangillinnguit Atuarfiat  50 77 45 68 37 92 55 81 58 

Nuussuup Atuarfia  33 54 47 54 32 80 55 64 49 

Atuarfik Tuiisaq  10 69 71 67 20 67 78 44 52 

Tasiilami Aluarpik  31 33 38 44 38 51 43 42 34 

Kuummiini Alivarpi  0       1 39 35 0 42 

Kulusumi Alivarpik  4 32 40 64 3 36 27 35 14 

Tiniteqilaami Alivarpik  0       2 27 45 19 34 

Isertumi Atuarfik  3 19 24 24 2 35 34 23 30 

Sermiligaaq  5 69 41 88 2 67 51 56 87 

Qeqertarsuatsiaat  1 29 31 46 4 56 62 30 39 

Kapisillit  0       0         

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia  10 41 36 47 7 37 28 37 44 

Arsuk  1 71 82 68 0         

            Er ikke kørt/ ingen klasse 
       Er højere end landsgennemsnittet  

   

 

  Er lavere end landsdgennemsnittet  
   

 

  Skolens resultater er det samme som landsgennemsnittet  

  Er det samme/er højere som gennemsnittet i Kommuneqarfik Sermersooq   
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Skoleår 2014 

Antal 
elever 
3.klasse Dansk  grl. mat.  

Antal 
elever 7. 
klasse  dansk grl.  eng. mat.  

Gennemsnitslig 
resultat i kommunen 225 50 40 60 289 70 56 62 46 

gennemsnitsesultater 
i hele landet 713 52 51 61 704 64 62 53 45 

AHL  27 86 47 73 25 90 57 84 60 

ASK  0       36 67 62 57 41 

USK  44 54 52 60 66 72 62 65 36 

Kangillinnguit 
Atuarfiat  41 79 42 63 35 84 56 79 45 

Nuussuup Atuarfia  29 50 53 67 34 65 55 59 50 

Atuarfik Tuiisaq  23 43 40 34 18 40 63 0 32 

Tasiilami Alivarpik  45 22 25 51 31 53 41 37 41 

Kuummiini Alivarpi  10 36 30 42 10 37 35 38 34 

Kulusumi Alivarpik  5 55 51 84 5 43 74 60 60 

Tiniteqilaami Alivarpik  2 35 25 45 1 0 0 0 0 

Isertumi Atuarfik  0       2 45 40 34 33 

Sermiligaaq  3 69 20 68 1 43 45 56 53 

Qeqertarsuatsiaat  1 42 63 73 2 42 63 38 50 

Kapisillit  0       0         

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia  5 38 35 43 6 37 48 45 43 

Arsuk  0       0         

            Er ikke kørt/ ingen klasse 
       Er højere end landsgennemsnittet  

   

 

  Er lavere end landsdgennemsnittet  
   

 

  Skolens resultater er det samme som landsgennemsnittet  

  Er det samme/er højere som gennemsnittet i Kommuneqarfik Sermersooq   
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Afgangsprøve resultater 2012 – 2013 - 2014                   
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Status for skole-IT 2014 

 

Status omhandler følgende separate områder 

1. Skole netværk generelt 

2. Projekter  
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a. Fjernundervisningen ASK-Kapi 

b. Planer om fjernundervisning Tasiilaq området 

c. Ipad projektet i Nuuk 

3. teknisk service og support dagligt og fremtidssikring 

4. pædagogisk IT udvikling 

 

Ad. 1 Status for Sermersooq skole netværk 

- Alle grundopbygningerne er ens for alle skoler mht.  

o Server opbygning 

o netværks forbindelser, både kablet samt til det trådløse.  

o Applikationer / programmer der kan bruges af alle 

o Sikkerhed / antivirus 

o Backup/sikkerhedskopiering 

- Der sikres at alle elever og lærere kan benytte hvilken som helst elektronisk enhed til at benytte IT 

netværket på skolerne. Dvs. hver bruger har et unikt login, der sikrer man kan tilgå netværks- og internet 

faciliteter til brug i undervisningen. ( skolens computere og andre mobile enheder) 

- Alle skoler kan tilgå’s centralt fra Skole-IT afdelingen mht servicering og support. 

o Disse mangler at blive tilkoblet, dels pga. de er for små, eller de afventer . 

 Kuummiut, har fået en server (sommer 2014), men mangler at få opsat netværket 

 Tinniteqilaaq , Isortoq og Sermiligaaq er enten for lille elevmæssigt til en sådan 

investering, eller de har deres fungerende løsninger. 

Ad. 2 Projekter : 

a. Fjernundervisnings projektet mod kapisillit fungerer og man er i gang med at implementere 

Qeqertarsuatsiaat og Arsuk. Dybere status udarbejdet af Christian Jeremiassen medtages som 

bilag 1. 

b. Der er i løbet af sommeren 2014 vist sig en nødvendighed for at dække flere grundlæggende fag i 

bygderne i Tasiilaq. Derfor har vi påbegyndt struktur definition for at implementere brugen af 

Attat’s mulighed for at benytte AdobeConnect Pro som video konference system for dels at 

dække fagområder mod Kuummiut, Tinniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq. PT. Er der planer om 

at inkludere 3 lærere til at prøve at tilrettelægge undervisning gennem dette video konference 

system. Dog er det pt. i stilstand pga. menneskelige ressourcer, samt økonomi. 

c. Ipad projektet bliver afprøvet med kompetencer på de enkelte skoler ud fra de lærere der brænder 

for at bruge disse faciliteter. Apple er interesseret i en større udbredelse af disse værktøjer, og vil 

bla. i slutningen af November arrangere en motivations seminar her i Nuuk, på egen initiativ.  

Fælles for disse projekter er at vi har meget begrænsede ressourcer for at holde disse projekter kørende. 
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Ad. 3 . Teknisk service og support 

Der er i stående tidsrum planlægning for hvordan man kan samarbejde med kommunens 

administrative IT afdeling for at inkludere den tekniske support på elev nettet / skolenetværk, og 

benytte deres fagfolk til at klare de tekniske vedligeholdelsesopgaver og daglige support. Her er 

opmærksomheden på at det er 2 vidt forskellige netværkstyper og de værktøjer der bruges har en 

anderledes bruger og benyttelsesgrundlag. ( Administrativ net er underlagt registerlovgivningen) 

 

Ad. 4 pædagogisk udvikling. 

Dette område er blevet forsømt dels efter kommunesammenlægningen, hvor man efter at have 

ansvaret for 5 by skoler og 2 bygdeskoler, skulle servicere 8 by skoler og 9 bygdeskoler, uden at 

der blev tilført yderligere ressourcer ( stillinger eller økonomi). Så det har taget sin tid at få alle 

skoler på samme niveau på de tekniske og facilitetsmæssige niveau. Dog kan vi i dag se et lys for 

enden af tunnellen, og vil meget gerne udvikle på det pædagogiske område for at sikre 

undervisnings faciliteterne med de muligheder der findes ude i verden. 

 

Status på fjernundervisning: 

Oprindelig delrapport ASK – KAPI projektet: 

2009 – 2011 kan ses http://sermersooq.gl/nyhed/fjernundervisning-godt-men-kraevende/  

 

Opfølgning: 

2011 – 2014 

Udvidelsen af projektet hvor flere bygder skal deltage pågår. Nødvendigt udstyr til de nye berørte bygder er 

indkøbt og installeret. Det betyder at følgende bygder nu kan deltage i projektet, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat, 

Kapisillit sammen med Atuarfik Samuel Kleinschmidt. 

Næste opgave er iværksættelse og egentlig idriftsættelse af udvidelsen af deltagende skoler, forsinkelsen 

skyldes at skole IT personalet har prioriteret alle kommunens 16 skoler skal have stabiliseret og standardiseret 

alle undervisningsprogrammer, før fjernundervisningsprojektet kan blive udvidet. Det drejer sig altså om at nå 

flest mulige elever og skoler, før fjernundervisningsprojekt udvidelsen kan blive prioriteret. 

 

Det nye i udvidelsen 2014 – 2015 bliver ekstra spændende, da alle deltagende skoler i brugen af 

fjernundervisning nu har uddannede lærere. 

Med uddannede lærere bliver det nu muligt at samarbejde og forberede undervisningen, i følge forordningen på 

tværs af skoler nu skal realiseres. Undervisningen i projektet vil have fokus på samspillet mellem skoleelever i 

de enkelte trin, hvor der er få elever i de enkelte skoler. Aspektet er at det vil have en større effekt med 

undervisning med flere skoler. 

 

 

http://sermersooq.gl/nyhed/fjernundervisning-godt-men-kraevende/


16 

 

 

 

Sundhed og forebyggelse i skolen 
 
 

Skoleafdelingen laver hvert skoleår, i samarbejde med forebyggelsesafdelingen, forløb omkring sundhed og 

forebyggelse i skolerne. 

Kommunen bevilger 80 timer til kontaktpersoner i skolerne, som er tovholdere omkring 

undervisningsforløbene. Kontaktpersonerne bliver oprettet i kommunens 8 byskoler. ASK, Tasiilami Alivarpi 

og Atuarfik Tuiisaq er tovholdere i forhold til bygdeskolerne. 

I tilfælde af misbrug blandt elever og dødsfald i den nære familie har hver skole en beredskabsplan, som træder 

i kraft, når sådanne ting sker. 

 

Kursus og videreuddannelser 
 

Skoleafdelingen har valgt at sætte al kursus – og videreuddannelsesaktivitet på stand by i skoleåret 2014 / 15.   

Formålet med dette er at evaluere og omstrukturere kurser og videreuddannelser for skolerne. 

Skoleafdelingen vil i november 2014 fremlægge forslag til, hvordan kurser og videreuddannelser for skolerne i 

kommunen skal foregå. 

De sidste mange år har det været tydeligt, at de kurser og videreuddannelser som Inerisaavik og Ilinniarfissuaq 

tilbyder lærerne i allerfleste tilfælde bliver benyttet af lærere i Nuuk byskoler. Kurser og videreuddannelserne 

bliver benyttet meget lidt af lærere uden for Nuuk, på trods af at behovet er allerstørst der.  

 

Kommunen har fra 2000 – 2013 bevilget 91 pædagogisk - og akademisk diplomuddannelser til lærerne. 

 

Ud af disse 91 har kommunen d.d. 8 pædagogisk – og akademisk diplomuddannede lærere, 12 

masteruddannede og 4 kandidater. 

 

Lærernes sygefravær 
 

Skoleafdelingen har lavet en opgørelse over lærernes sygefravær. 

Opgørelsen går ud fra syv byskoler, som er Atuarfik Hans Lynge, Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Atuarfik 

Tuiisaq, Kangillinnguit Atuarfiat, Nuussuup Atuarfia, Atuarfik Ukaliusaq og Tasiilami Alivarpi. 

Lærernes sygefravær er meget forskellig fra skole til skole: 

AHL  7,08 % 

ASK  9,94 % 

Atuarfik Tuiisaq   11,65 % 
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Kangillinnguit Atuarfiat 0,2 % 

Nuussuup Atuarfia 11,5 % 

USK  4,4 % 

Tasiilami Alivarpi 6,3 % 

 

301 lærere har i gennemsnit haft en sygefraværsprocent på 7,3. Der er i alt 355 lærere i Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

 

Der hvor ledelsen på den enkelte skole har haft særlig fokus på sygefravær har også den laveste sygefravær. 

 

Eksempel på strategi på nedsættelse af sygefravær i Kangillilnnguit Atuarfiat 

 

august 2013:                                 40 sygefraværs dage i alt 

august 2014:                                 18 sygefraværs dage i alt 

 

Barnsyge, andetfravær er ikke talt med. 

 

Tiltag: 

 

2009-2014: 

Vejlednings, sundhedssamtaler og tjenstligsamtaler køres løbende med opfølgningssamtaler. 

13 personer, inkl. ledelsen, 3spk og soc.rådgiver, har gennemført mediatoruddannelse. 

 

Der er oprettet: 

- Skolesocialrådgiverstilling 

- Familieklasse  

Familieklase opbygning var i samarbejde med: Velfærd, MIA og Næstved. VidereUDDANNELSE af 

lærere der skal varetage familieklassen var påkrævet, da undervisningen følger en bestemtmetode. 

- AKT 

- Skolefe i 2 skoleår 

 

Lærerne har været på fælleskurser: 

- Teamsamarbejde og efterfølgende indgået i selvstyrendeteams som bruges meget til 

kollegialstøtte/samarbejde. Samarbejde er blevet markant forbedret. Man føler sig ikke alene i spidsede 

situationer. 

Under teamsamarbejdes opbygning har skolen kontakt/samarbejde med Dansborgskolen. 

- Fælleskursus i EP 

- Fælleskursus for sproglærer: 2. sprogspædagogik. 

- Fælleskursus i IT i undervisningen 

 

Konklusion: 

Der arbejdes meget på fællesskab, ejerskab og medansvarlighed. 

Tidligindsats, handleplaner samt netværksmøder for elever med særligbehov køres med rødtråd af skolens 

interne ressourcepersoner. 

 

Ledelse kører meget med uddelegering og ikke tager alle opgaver, konflikter mm. 
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”bolden kastes tilbage” ved henvendelser, dog undtaget i spidsede situationer. 

Ledelsen eller andre ressourcepersoner er med i svære samtaler, hvis læreren er utryg. 

 

Skolelederens yderligere bemærkninger  
 

Bemærkninger fra skoleleder i Kommuneqarfik Sermersooq om skolernes vedligeholdelsestilstand.  

.  

 

Atuarfik Hans Lynge 

Etablering af to nye klasseværelser i trin 2 pga. modtagelse af to kommende første klasser. 

 

Arsuup Atuarfia 

Skolens tilstand er ”god”, dog er maling tiltrængt. Maling er bestilt. APV kører og vi er bevidst om at købe det 

rigtige produkter som ikke giver allergi eller lign. 

 

Atuarfik Samuel Kleinschmidt 

Ifølge kvalitetsrapport er der ingen bemærkninger om vedligeholdelse fra ASK. 

 

Atuarfik Tuiisaq  

 

Atuarfik Tuiisaq blev færdigbygget i 1972. Aktuelt er skolen forfaldet især vinduer, skabe, gulve og lofte  i 

klasselokalerne. Kreativlokalet er ikke længere tidssvarende, der er  således stor behov for, at det bliver 

moderniseret. Fysiske rammer såsom fritidsordningen er vurderet som saneringsmoden, da bygningen bliver mere 

og mere skæv ligesom bygningen er meget koldt om vinteren. 

Sidste år blev skolen renoveret på forskellig vis: loftene i gangene blev udskiftet, alle døre blev udskiftet og samtlige 

klasseværelser blev maleristandsat. Skolen vedligeholdes så godt som muligt.  

Der er ingen alarmer i Atuarfik Tuiisaq til trods for at tyveri er blevet ganske almideligt i Paamiut på det sidste.  

Dette er også til besvær for skolen i Paamiut. Ligesom andre skoler i Kommuneqarfik Sermersooq ønsker man at 

alarmer bliver installeret. På denne måde vil syn på skolen efter arbejdstid blive elimineret.  

 

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia 

Skoleåret har været præget af administrativt kaos. Mange oplysninger er ikke indsamlet, andre kan ikke findes frem 

på grund af IT vanskeligheder. De administrative programmer er meget ustabile.  

Gennemgående er skolen i en god udvikling, der er en god moral, og der gennemføres undervisning af rimelig 

kvalitet.  
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Isertup Atuarpia 

Skolen er meget gammel  og drypper meget. Det blev også nævnt, at der er skimmelsvamp i skolen.  

 

Kangillinnguit Atuarfiat  

APV har gennemført af 50 % af lærerne, der har været udfordrende at udfylde skemaet via internettet, da flere lærere 

ikke kunne logge sig ind. Resultatet af de 50 % deltagere peger på at skolen skal arbejde med de fysiske samt 

psykiske arbejdsmiljø. 

Forebyggelse af sygefravær, både af elever og lærere tages op under trin/teammøder. 

Skolen er 18 år gammel der mangler udvidelse af de planlagte. Udefra lærernes sygefraværs årsag har vi kigget på 

indeklima og har fundet frem til at ventilationsanlægget skal renses samt at ventilations kanaler var sparet væk under 

bygningen af skolen, dette tager Anlæg og miljø sig af og er begyndt at undersøge sagen. 

Skolen mangler depoter til opbevaring af bøger og andre undervisningsmaterialer, kantine til spisning. Kantinen har 

fritidsklubben Qajaasat, som ikke bliver benyttet optimalt. Skolen ønsker at kunne bruge kantinen under mad 

serveringen så elever ikke skal spise i undervisningslokalerne. 

 

Kapisillit Atuarfiat 

Ifølge kvalitetsrapport er der ingen bemærkninger om vedligeholdelse fra Kapisillit. 

 

Kulusumi Alivarpik 

Loftet er forfalden, da der fyger sne ind i bygningen fra sprækkerne, det drypper således når sneen smelter. Det er 

svært at kravle ind, da der er smalt. Det er også besværligt at vedligeholde firehjultrækkeren, da det er svært at finde 

garage til den om vinteren. 

 

Kuummiini Alivarpik 

Bygningen er ikke blevet malet siden renoveringen/nybygningen i 2005. 

De gamle vinduer er også i en dårlig forfatning og mellem vinduerne og forsatsvinduerne er der et helt 

”økosystem” med hundredvis af spyfluer.  

Udluftningen fra toiletterne er lavet forkert, således at der kommer en kraftig ammoniaklugt så snart at 

toiletterne blive brugt. 

Udenfor ligger el installationerne frit tilgængeligt på jorden. 

Afløbet fra skolens forbrugsvand løber ud på vejen og ned forbi nabo husene. De har været nødt til at bygge små 

jordvolde op for at det ikke skal løbe ind i husene.  
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Nuussuup Atuarfia 

Skolen er 29 år gammel. Det har således været nødvendigt at renovere dele af skolen i perioden 2005 – 2013/14: 

Selve skolen: 

- Indvendig maling af hele skolen 

- Udskiftning af gulve i hele skolen undtagen formningslokalet, husgerningslokalet samt 

- håndarbejdslokalet 

- Opsættelse af støjdæmpere på lofterne i klasseværelserne 

- Renovering af alle klasselokaler 

- Renovering af fysiklokalet 

- Renovering af Pædagogisk Service Center 

- Renovering af sløjdlokalet 

- Renovering af køkken ved lærerværelset 

- Udvendig maling af hele skolen  

- Indretning af nyt datalokale for lærerne 

- Udvidelse af trinlederkontoret 

- Udvidelse af rådgivningskontoret 

- Nyt naturfagslokale i det gamle datalokale 

- Udskiftning af yderdøre 

- Rensning af udluftningskanaler over hele skolen 

- Opsættelse af overvågningskameraer over hele skolen 

- Udskiftning af borde og stole i alle klasseværelser 

- Udskiftning af skriveborde og stole i alle kontorer til ergonomisk rigtige 

Næste mål selve skolen: 

- Renovering af husgerningslokalet 

- Renovering af formningslokalet 

- Renovering af håndarbejdslokalet 

- Automatisk ’tænd og sluk’ over hele skolen 

- Udskiftning af stikkontakter fra nuværende 2-stiks til 3-stiks  

- Tætning af alle vinduer  

- Ophængning af ecophonplader i gangarealer samt grupperum og kontorer til støjdæmp-ning, da 

- beton’et gør, at der er meget ekko 
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Hallen: 

         Efter hærværk blev gulvet i hallen udskiftet i 2009 

         Badefaciliteterne blev renoveret i 2009 

         Tovene blev udskiftet i 2013 

Næste mål for hallen: 

         Udskiftning af dørkarm og yderdøre 

         Det drypper fra loftet. Skal undersøges og udbedres 

         Udluftningskanal skal renses, så ventilationen igen kan blive optimal 

         Automatisk ’tænd og sluk’ i hallen 

Heldagsskolen (Det gamle Nukissiorfiit): 

        Denne sommer 2014 blev hele bygningen malet udvendigt 

Næste foreløbige mål for Heldagsskolen: 

       Ventilationen i Heldagsskolen skal undersøges og udbedres, da emhættens udsug-ning går ud til  

       lærernes toilet og ikke ud i det fri 

        Udskiftning af yderdør til pedellens værksted. 

Lejrskolen i Eqaluit Paarliit:  

Mål:        Total renovering af lejrskolen, som er meget forfalden. 

 

Qeqertarsuatsiaani Atuarfik 

Skolens tilstand er meget dårligt da skolen er meget gammelt. Dårligt indeklima. Meget varmt om sommeren og 

meget koldt om vinteren. I alle klasser skal lofte renoveres. Dårlige radiatorer. APV udstyr er nye, men virker 

ikke altid, da vi ikke har de rette personer. 

 

Sermiligaaq Alivarpia 

Man har passet godt på skolen siden den blev taget i brug i 2003, der har ikke været noget i vejen i 11 år. Men 

bygningenj ser stadigvæk ud som ny, fordi man konsekvent følger anvisningerne.  
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Tasiilami Alivarpi 

Skolen blev renoveret i 2002 og er p.t. i en fornuftig tilstand. Dørene og gulvene trænger generelt til udskiftning / 

reparationer. Det samme gælder indvendig maling. 

Derudover er der en alvorlig indtrængning af vand i en af skolens kældre, som denne vinter har medført udvikling af 

skimmelsvamp og et kritisk indeklima i flere undervisningslokaler. 

Der er fokus på problemet; men det er endnu ikke løst, så det vil med stor sandsynlighed betyder yderligere chikane 

den kommende vinter. 

 

Skolen har nyligt lavet en ny APV-opfølgning, og generelt må arbejdsmiljøet på skolen betegnes som godt. 

Lærersygefraværet ligger på 7,5 % og har været faldende. Elevfraværet er vedhæftet, der mangler fyldestgørende 

fravær for de sidste måneder af skoleåret. 

 

Tiniteqilaami Alivarpi  

I vinteren 2014 har skolen haft flere skader i bygning  (vinduer, skorsten og udenfor døren) på grund af vind og 

vand. Jeg samarbejder med Tasiilaq skole for at find hvad er muligheder for at lave alle reparationer færdig før 

næste vinteren. 

 

Atuarfik Ukaliusaq 

Ukaliusaq er en bygning fra 1970.  

Tagpap eftersyn er tiltrængt, specielt i bygning 1518. ( Gym.salsbygning) Det regner nærmest ind i salen ved regn, 

specielt i pige gym.salen. Dette er meldt op til flere gange. 

Vinduerne i rigtig mange klasseværelser er utætte, omkring rammerne. Hvilket viser sig, specielt ved regnvejr og 

storm, fordi vandet masser sig igennem. 

Mange oplukkelige vinduer trænger til at blive udskiftet. Oplukkelige vinduer er ganske enkelt gamle og slidte. 

Drenge og Pige gymnastiksale trænger virkelig til at blive renoveret. Den gl. stil fra 1970-80 er iøjnefaldende, 

gulvene er meget ”lappet” trods det er belagt med flydende linoleum.  

Begge sale er meget utidssvarende, i dag. Trænger virkelig til at blive renoveret! Om ikke andet udskifte 

vinduesområderne. 

Vi er i gang med at forny vores APV. Hvilket fingerpeg der bliver er meget spændende.  

Derudover har lærerværelset gennemdrøftet APV´formen og ønsker, en mere skolevenlig APV. Der sendes forslag 

til Skoleforvaltningen sent efterår om der fra Ukaliusaq. 

Vi er fortsat generet af røglugt i hall 2 området. Det har stået i mere end 2½ år. 
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Vi tror på, at gasbeton, som er i mellembygninger skal ses efter, for at røglugten kan gøres noget ved. 

Vi mangler et sted, hvor folk kan tage hen og ryge. Når SANA har til deres ansatte og indlagte, kan man vel anmode 

sin arbejdsgiver om at etablere et skur til rygere, som minimum. 

Parkeringsforhold er total dårlige. Ved sidste planering af jorden omkring gl. blok P, har man helt frataget os, 

parkeringsplads til personalet på Ukaliusaq. 

I det hele taget, bør man se nærmere på indkørselsforhold på Ukaliusaq. Ved udkørsel efter aflevering af børn mv.  

har man store STORE risiko for påkørsel af børn-elever- mennesker. 

Trods bygningens ældre dato, er vi meget glade for Ukaliusaq. Internt set er der gode redskaber og gode forhold 

 

Skoleledernes afsluttende bemærkninger for skoleåret 2013/14 
 

I rubrikkerne til spørgsmål i KvalitetsRapporten er der gjort plads til særlige bemærkninger fra skoleledelsenb.  

Bemærkninger ser ud som følger: 

 

Atuarfik Hans Lynge  

AHL forventer udbygningen af denne starter snarest muligt, da vi mangler klasselokaler på nuværende tidspunkt. 

 

Arsuup Atuarfia 

Íngen bemærkninger 

 

Atuarfik Samuel Kleinschmidt 

Ingen bemærkninger fra ASK  

 

Atuarfik Tuiisaq 

Afslutningsvis vil jeg nævne, at samtlige lærerstillinger i Atuarfik Tuiisaq er besat med uddannede lærere.  

Både elever og forældre er tilfredse med Skolemadsordningen. Der er ansat stabile medarbejdere.  

I samarbejde med teknisk afdeling arbejder man på at planere området foran skolen med henblik på at etablere en 

fodboldbane til skoleeleverne. 

Samlet set er der stor sammenhold blandt lærerne i skolen. Samarbejdet bliver konstant forbedret.  
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Ejnar Mikkelsenila Aluarpia 

Skoleåret har været præget af administrativt kaos. Mange oplysninger er ikke indsamlet, andre kan ikke findes frem 

på grund af IT vanskeligheder. De administrative programmer er meget ustabile.  

Gennemgående er skolen i en god udvikling, der er en god moral, og der gennemføres undervisning af rimelig 

kvalitet.  

Samarbejdet med forvaltningen bærer præg af stort arbejdspres i forvaltningen. 

Det er vigtigt at kommunikationen og dialogen med kommunekontorerne er tæt. Afstanden fordrer en høj grad af 

planlægning og direkte kommunikation. Skolen arbejder på at få udformet en årskalender, hvoraf det fremgår 

hvornår der kommer besøg af de forskellige ressursepersoner. 

 

Isertup Alivarpia 

Ingen bemærkninger fra Isortoq 

 

Kangillinnguit Atuarfiat  

Skolen har mangler engelsk lærer nu på 3. år hos ældstetrinnen. Skolen ellers har rettet henvendelse til forvaltningen 

uden resultat. Vi er meget bekymret over at mangel af engelsklærer vil præge elevernes faglig udbytte. 

Skolen har 1 lærer på langtidssygmeldt nu på 3. år. HR er henover sagen. 

Yderligere 1 lærer er nu også langtidssygmeldt, ligeledes er HR henover sagen 

Begge lærers sygdom har ikke med indeklima at gøre, men de enkeltes helbred og kronisksygdom. 

 

Kapisillit Atuarfiat  

Ingen bemærkninger fra Kapisillit 

 

Kulusumi Alivarpi 

Jeg er ked af, at jeg ikke har oplysninger som jeg har brug for, det er svære at finde.  

. 

 

Kuummiini Alivarpi 

Det bliver ændringer i det nye skole år 
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Nuussuaq Atuarfia 

Skolen igangsatte forberedelse af antimobningsprojekt i skoleåret 2013/14 mhp at øge elevernes trivsel i skolen. 

Formålet med indsatsen er at få opbygget sociale spilleregler eleverne imellem 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/en ung bliver mobbet. Trivsel i skoledagen er vigtigt for et godt læringsmiljø.  

Fællesskab og tryghed er nøgleord for en god skolestart og en god skoledag. Alle skal have mulighed for at være en 

del af et fællesskab, og det er et fælles ansvar – også som kammerat i klassen. 

Projektet føres ud i livet i skoleåret 2014/15, hvor der er afsat en antimobningsdag, umiddelbart efter skolestart den 

15. august 2014 samt stort forældremøde omkring emnet den 28. august 2014. 

Der vil blive udarbejdet en mobbehandlingsplan i løbet af næste skoleår. 

Skolen arbejder fortsat med læringsmålene og har afsat én dag, hvor lærerne skal ’rydde op’ i de arbejder, som alle 

lærerne i Nuuk lavede i fm arbejdsseminaret på AHL i 2011. Der arbejdes også videre med forbedring af års- og 

semesterplaner, så de også bliver et redskab til både elever og forældre samt de løbende evalueringer og 

udarbejdelse af handleplaner for hver enkelt elev. 

Der skal fortsat arbejdes med arbejdsmiljøet for skolens personale, herunder lærernes trivsel. 

Qeqertarsuatsiaat Atuarfiat 

Jeg håber, at skoleåret 2014/15 bliver bedre for os fra bygden af, vedrørende skolens tilstand. Besøg fra 

ledelsen. 

 

Sermiligaap Alivarpia 

 

Ledelse. Lederen er ikke autoritær, der udvises respekt for, at der er fælles ansvar i skolen, arbejdsmetoden er 

fleksibel. 

Der er heldigvis sammenhold og samarbejde i skolen.  

 

Tasiilami Alivarpi 

Skolen har i skoleåret 2013/14 været ramt af 3 læreres dødsfald. Til trods for disse alvorlige hændelser har skolen og 

lærerne løftet undervisningsopgaverne tilfredsstillende; men det påvirker skolens virke i og omkring hændelserne. 

Omsorgssvigt grundet alkoholmisbrug er fortsat en væsentlig faktor, som påvirker elevernes læring i negativ retning. 

Det ser tilsyneladende ud til at de elever som er hårdest ramt af omsorgssvigt bliver yderligere marginaliserede, 

hvilket især ses af at skolen det seneste skoleår har oplevet at der er en gruppe elever i 9.-10. klasse som enten slet 
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ikke kommer i skole eller kun kommer sporadisk. Netværksmøder og samtaler med velfærdsforvaltningen hjælper 

sjældent på disse børn/unge. 

 

Af samme årsag ses flere episoder med fysiske konfrontationer mellem lærere og elever. I enkelte tilfælde har det 

ført til politianmeldelser. 

Lærersammensætningen på skolen er enestående i Grønland idet skolen har og har haft mellem 30-40 % af danske 

lærere og et nedadgående antal timelærere, som p.t. ligger omkring 20 %. De resterende 40 % er grønlandske lærere. 

Skolen har en forholdsvis stor udskiftning af lærere mellem 10-30 % årligt. 

Skolen har desuden været pilotskole for udarbejdelse af en alkoholpolitik for både ansatte og elever 

I 2010 lavede skolen en forældreundersøgelse, som har ligget til grund for flere af skolens indsatsområder 

(undersøgelsen er vedhæftet)  

 

Tiniteqilaaq 

Generelt har det været et godt skole år med et godt samarbejde med skole best. medlemmer, alle skolens 

medarbejder og forældrene. 

 

Atuarfik Ukaliusaq 

Ved skoleårets begyndelse i 2013-2014 har vi ikke haft en ide om, hvor omfattende det bliver med besparelser. Op 

mod slutning af skoleåret har der været lidt uro, hvor man var nervøs for sin situation. Efterhånden som dialog og 

informationen blev bedre, har man accepteret udmeldte besparelser, herunder manglende kurser for skoleåret 2014-

2015. 

 

Skolebespisningen er en af det ting, ansatte på Ukalisuaq, gerne vil rose Kommunen for at fastholde. Specielt efter, 

man er gået over til Brugsen som leverandør, har elever på Ukaliusaq været meget glade for skolebespisningen. 

Som skoleinspektør er jeg meget glad for gennemført og opfyldningskursus i økonomi- og budgetlægning. En 

genopfriskning inkl. kursus i at blive bedre bruger i Exel vil være prikken over i´et. 

Det er virkelig godt initiativ at man har viceskoleinsp. og kontorpersonale med. 

Vi mangler ofte skriftlige informationer fra Forvaltningen. Derudover har vi meget svært ved at acceptere at man 

ikke får besvarelse på en henvendelse. For den sags skyld er det temmelig træls og skulle rykke på vegne af lærere, 

som har søgt noget til en forvaltning. Skriftlighed bør absolut blive meget bedre, end tilfældet er d.d. fra 

Forvaltningen. 

Administration af feriefrirejser for tjenestemandsansatte, som både skal via det ene og det andet er meget 

frustrerende for lærere. Skolen har jo kendskab til, hvem der er berettiget. I dag skal man  både søge og anmode om 

godkendelse fra Forvaltningen og derefter skal en anden afdeling sørge for at få rejsen booket, inden man afklares. 

Jeg håber at man vender tilbage til formen, hvor det er skoleinspektøren, som godkender booking overfor 
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rejsebureau, foretaget af læreren selv. Der er al for mange bestilte rejser, som ændres, fordi arbejdsgangen er for 

kryptisk. 

 

Økonomi 
 

 

Den kommunale skole 51-01     

        

        

(1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014    

Budget 236.378 238.355 240.994 267.360    

Budget + tillæg 243.983 262.952 278.407 267.360    

Forbrug 251.688 281.262 274.582 267.360    

        

 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Budgetåret fra 2011 – 13 har været præget af, at budgettet for skoleområdet har været underbudgetteret, hvor 

budgettet for lærertimeforbruget for vidtgående specialundervisning ikke har været medregnet. I budgetåret 

2014 er vidtgående specialundervisningsmidler medregnet, hvor forbruget og budgettet svarer til hinanden.   

 

Konklusion 
 

Elevernes faglige resultater i Kommuneqarfik Sermersooq er overordnet set stigende. Dette er resultatet af 

skoleledernes gode indsatser. 

Tallene viser dog at resultaterne i Nuuk byskoler og skolerne udenfor Nuuk har markante forskelle. Alle 

lærerne i Nuuk er uddannede med gode muligheder for at deltage i Inerisaaviks og Ilinniarfissuaq’s 

kursustilbud. Dette smitter af på elevernes resultater i Nuuk. 
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Der er flere uuddannede lærere udenfor Nuuk, i Paamiut, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og bygderne, og som har 

dårligere mulighed for at deltage i Inerisaavik og Ilinniarfissuaq’s kursustilbud. Disse gør at elevernes faglige 

resultater er dårligere end i Nuuk byskoler. Lærerne i Tasiilaq melder, at elevernes sociale baggrund, de 

voksnes store spiritusmisbrug og omsorgssvigt, gør at elevernes undervisning bliver påvirket i negativ retning. 

Rent dansksprogede lærere er gennemsnitlig flere udenfor Nuuk og bl.a. påvirker elevernes faglige resultater. 

Oktober 2013 kommer lærerne i Nuuk med et opråb indeholdende dårlig trivsel i klasseværelset, som påvirker 

den faglige udbytte i negativ retning. Dette har bl.a. baggrund i omsorgsvigt af flere elever. Forvaltningen Børn, 

Familie og Skole har valgt at tage denne udfordring som tværfaglig opgave. 

 

Rapporten viser, at 15 skoler ud af 16 i Kommuneqarfik Sermersooq har brug for en omfattende renovering, 

Blandt andet meldes skimmelsvamp i flere af skolerne. Der meldes endvidere dårlig indeklima.  

 

Rapporten viser, at lærerne i skolerne har stigende arbejdsbyrde. På grund af mangel på uddannede lærere 

udenfor Nuuk, er det mange gange nødvendigt at give de uddannede lærere overtimer. 

 

Det skal bemærkes, at antallet af elever med vidtgående specialundervisning er stødt stigende. 

Specialklasseeleverne i de store byskoler kan ikke suppleres med flere elever, da de er fyldt helt op, på trods af 

at vi ved at der er flere elever på venteliste til skolepsykologisk undersøgelse og der kommer flere fra de andre 

kommuner og at der sagtens kan komme flere. Dette vil betyde flere udgifter til lærertimer. 

 

Skoleafdelingen og institutionsafdelingen har i samarbejde haft skoleparathed som indsatsområde i de sidste 2 

skoleår. Vi håber ved denne indsats at elevernes faglige udbytte vil stige yderligere og at i sidste ende betyde at 

der bliver færre unge i ungemålgruppen.     

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 1 Regnskab 2011-2014 

Bilag 2 Forældreundersøgelsen Tasiilaq 2010 

Bilag 3 Trinvis handleplan for brobygning  

Bilag 4 Vikarinstruks  

Bilag 5 Sundhed og forebyggelse i skolen   

 


