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HVAD SKAL KVALITETSRAPPORTEN BRUGES TIL?
Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj, hvor i den enkelte skole evaluerer det forgangne
skoleår. Kvalitetsrapporten indeholder en opfølgning på de mål, der blev sat i forrige skoleårs
kvalitetsrapport samt en kvalitativ beskrivelse af, hvilke indsatser der er foretaget for at opfylde
målet.
Derudover indeholder kvalitetsrapporten i henhold til lovgivningen en kvantitativ redegørelse for
resultater af trintest, afgangsprøver, undervisningstimer med mere.
Kvalitetsrapporten skal give kommunalbestyrelsen et grundlag for, at vurdere niveauet og kvaliteten
af kommunens skolevæsen og gøre det muligt at iværksætte eventuelle initiativer, på baggrund af
kvalitetsrapportens beskrivelser og resultater.
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INDLEDNING
Tiilerilaaq Alivarpia er en lille skole med elever op til 7. klasse. Eleverne tager til Tasiilaq fra
8.klasse, hvor de bor på elevhjemmet og går på Tasiilami Alivarpi.
Vores styrke er at alle forældre gerne vil samarbejde med skolen. Skolen har gode fysiske
ressourcer.
Yderligere er det en styrke, at vi har et tæt samarbejde med andre faglige lærere i Tasiilaq, så mange
mål på Tiilerilaq Alivarpia er tilknyttet til Tasiilami Alivarpi.
Bygden er et sted, som tiltrækker mange turister. Skolen laver af og til samarbejde med turisterne,
således at eleverne får kendskab til livet udenfor bygden.
Skolen har et samarbejde med en lokal selvstændig guide som låner sin hytte gratis for skolen til
afholdelse af lejrskole.
Vi har et godt samarbejde, hvor vi i fællesskab prøver at bygge en god skole, der har den
østgrønlandske kultur i centrum. Skolen inddrager ofte nærmiljøet og inddrager kulturen i skolen
f.eks. via sprog, mad og lokale aktiviteter. På skolen serveres der grønlandsk mad én gang om ugen.
På skolen er vi gode til at rose hinanden og snakke om, hvad der er svært, for i fælleskab at komme
frem til den bedste løsning.
Samarbejdet med de nye skolebestyrelsesmedlemmer fungerer udmærket, og vi har gennemført
deres mål.
Skolen anvendes også til fritidsundervisning for børn og voksne efter skoletid.

Udfordringer
Skolen har problem med netværket, hvilket svækker den daglige undervisning og kontakten med
omverden. Der er dage, hvor telefonerne ikke virker, og computerne ikke kan komme på netværket.
En stor faglig udfordring er mangel af pædagog i børnehaven, som kan have betydning for at
niveauet på eleverne, når de starter i skolen, generelt er lavt.
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TRINTEST og AFGANGSPRØVER
Trintest
Skole

Antal 3. klasses
elever

Tiniteqilaami
Alivarpik
Skole
Tiniteqilaami
Alivarpik

Dansk

3

Antal 7.
klasses elever
1

Grønlandsk

8

Dansk

29

Matematik

11

Grønlandsk

31

48

Matematik

38

Engelsk

29
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UNDERVISNINGSTID PLANLAGTE OG GENNEMFØRTE TIMER

Planlagte lærertimer

Planlagte elevtimer

Yngstetrin

700

700

Mellemtrin

1875

1875

Gennemførte lærertimer

Gennemførte elevtimer

Yngstetrin

640

690

Mellemtrin

1855

1855

Ældstetrin

Ældstetrin
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ELEVERNES FAGLIGHED
Mål og resultater 2017/18
A. Målet for trintestene: 3. klasse vil være 35 % i alle fag. Målet for 7. klasse vil være 35% i
dansk, i matematik 55% og i engelsk og grønlandsk 40%.
B. Der skal være ro i hold 2 og det er hovedindsatsområdet. Eleverne skal lærer at respekterer
hinanden samt deres lærer.

C. At alle elever føler sig velkommen i skolen, at eleverne kan samarbejde med hinanden både
på klassen men også tværs af klasserne. At der vil være fokus på den enkelte elev og dennes
behov. At være med til at udvide børnenes viden omkring verden indenfor såvel som
udenfor Grønland.

Skolen opnåede mål A og C, men nåede ikke helt i mål med B.
For at opnå målene har der været et tæt samarbejde med forældre, og lærerne indbyrdes. Lærerne
har i fællesskab drøftet, hvorledes undervisningen kunne planlægges bedst muligt for at løfte
fagligheden. Undervisningen blev differentieret, og der blev sat nogle timer af i form af støttetimer
til de svage elever.
Der har været et godt samarbejde med Misi, som kom med rigtig mange gode og anvendelige
forslag.
Mål for 2018/19
A. Målet for trintestene: 3. klasse skal opnå 40 % i alle fag. Målet for 7. klasse vil være 35 % i
dansk, i matematik 55 % og i engelsk og grønlandsk 40%.
Målet vil blive opnået ved, at der i skoleåret 18/19 vil være lagt mere vægt på læs og forstå, hvilket
også skulle forbedre den boglige viden især for de tredje klasses elever, hvor læsning ikke er helt på
plads.
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ELEVERNES TRIVSEL
Mål og resultater 2017/18



Der skal være ro på hold 2. Eleverne skal lærer respektere hinanden samt deres lærer.
Glæden ved at gå i skole – have en god skoledag.

Mål er ikke helt opnået. I starten af skoleåret rejse klasselæren på hold 2. Der blev ansat en
timelærer, som har fået oparbejdet en rigtig god kontakt med klassen.
Klassen udvikler sig i positiv retning, men der er stadig perioder, hvor problemmerne dukker op
igen. Alle lærere arbejder sammen om at få løst problematikken i klassen. Sideløbende er
forældrene inddraget i et øget samarbejde.

Der har været fokus på, glæden ved at komme i skole. Der har været iværksat forskellige projekter
for at gøre skoledagen god. Positive oplevelser i løbet af skoleåret har været fælles morgenmad på
skolens sidste dag,og fælles spisning med alle forældre.
Billeder fra de bedste oplevelser fra projektarbejdet som blev gennemført i løbet af skoleåret 201618.
Brandmand for én dag

Køre hundeslæde med de ældre
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Lære at spille musik i fritiden

Studierejse til Tasiilaq

Fælles madlavning i en emneuge

9

At sætte et garn under isen

At fange en sæl
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At lærer at selv flænse den

At arbejde med skind
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Forebyggelse af mobning
Der er konstant fokus på emnet. Planen er, at når lærerne opdager mobning, skal der reageres aktivt
for at hjælpe eleverne, og give et signal om, at det ikke accepteres. Forældrene er gode til at
informere skolen, når de har mistanket om mobning.

Mål for 2018/19
 At forebygge mobning.
 Læsning hos alle eleverne
Der vil være fokus på at forebygge mobning via mere bevidsthed om, hvilket sprog man kan
anvende i skolen.
Målet ”læsning hos alle elever” vil vi arbejde med at vise, at der kan findes spændende bøger. Ved
hjælp af løbene evaluering og øget samarbejde, der vil foregå ved bl.a. emneuger, hvor der arbejdes
på tværs af holdene. Yderligere vil der blive inviteret gæster til skolen, som kan fortælle om deres
arbejde.
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AFGANGSELEVERNES UDDANNELSE- OG ERHVERVSVALG
Selvom skolen ikke har afgangselever, arbejdes der aktivt på, at forberede eleverne på videre
uddannelses/beskæftigelsesmuligheder.


Målet er at give dem et godt indsigt i alle muligheder de har efter 10. klasse.

Der arbejdes med, at alle elever føler sig velkommen på skolen, at eleverne kan samarbejde med
hinanden både på klassen, men også tværs af klasserne. At der vil være fokus på den enkelte elev og
dennes behov. At være med til at udvide børnenes viden omkring verden indenfor såvel som
udenfor Grønland.
Fortælle om, hvad det betyder at gå på efterskole. Have besøg af mennesker som har en uddannelse
f.eks. musiker, lærer i Canada, lokalt turist guide.
Målet er nået. Skolen har en kontaktperson i DK, en tidligere meget dygtig lærer, som frivillig
fungerer som kontaktfamilie for eleverne, som ønsker at gå på efterskolen.
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LÆRERENS TRIVSEL OG FAGLIGHED
Mål og resultater for 2017/18
Ved at sikre, at det er en god arbejdsplads, hvor man sikre, at der er en god atmosfære. Sørge for, at
der bliver lavet fælles aktiviteter for at øge sammenholdet. Have fokus på, at vi kan være ærlige
overfor hinanden, og kan modtage konstruktiv kritik.
Vi har været dygtig til at holde mere konstruktive møder samt være opmærksom på skolens
værdier, som vi selv har valgt. Uge 32 fælles forberedelse har også været en succes for at have en
god start.

Mål for 2018/19
Der arbejdes videre med sidste års målsætning.
Ved at sikre, at det er en god arbejdsplads, hvor man sikre, at der er en god atmosfære. Sørge for, at
der bliver lavet fælles aktiviteter for at øge sammenholdet. Have fokus på, at vi kan være ærlige
overfor hinanden, og kan modtage konstruktiv kritik.
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SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE
Den nye skolebestyrelse havde to tydelige indsatsmål:
1) Forebyggelse om rygning
2) Forbedre forældre samarbejde
Begge to mål blev gennemført. Skolen har en bedre forældre samarbejdet samt køre en tydelig
indsats om forebyggelse om rygning via information om hvad er farlige med at ryge samt mere
aktiviteter om sport og sunde aktiviteter.
Samarbejdet mellem skolen og skolebestyrelsesmedlemmerne, forældrerepræsentanter, foregår
rigtig fint.
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