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Sagsresumé:
Forvaltning for Børn og Skole har lavet en orientering om diverse tiltag på skole- og
daginstitutionsområdet i forbindelse med corona situationen i Nuuk.
Indstilling:
Forvaltning for Børn og Skole indstiller over for Udvalg for Børn og Skole:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling:
Baggrund
Naalakkersuisut traf en beslutning om, at landets skoler lukkede fra mandag den 23. marts, dog at
Nuuks skoler og daginstitutioner lukkede fra og med torsdag den 19. marts som følge af udbrud af
Covid19 i Nuuk.
I forlængelse af skolelukningsudmeldingen for hele landet udsendte kommunerne en fælles
udtalelse, som omtalte beslutningen om skolelukning og at skolerne overgik til nødpasning for de
børn af forældre, som bliver nødt til at tage på arbejde og som ikke kan finde anden pasning.
I det efterfølgende beskrives hvordan Forvaltningen for Børn og Skole har administreret
nødpasningen for kommunens skoler samt Nuuks daginstitutioner.
Daginstitutioner
Forud for lukning af daginstitutioner er der blevet udarbejdet retningslinjer i forbindelse med
forebyggelse, mistanke om smitte, konstatering af smitte, lukning af daginstitutioner og håndtering
af raskmeldte og genåbning af daginstitutioner.
Den 18. marts, da Naalakkersuisut meldte ud, at alle daginstitutioner i Nuuk skulle lukkes og gå i
nødberedskab, blev der efterfølgende sendt en meddelelse til alle daginstitutioner, hvori meldingen
fra Naalakkersuisut blev beskrevet. Derudover blev lederne ligeledes kontaktet telefonisk, så
forvaltningen kunne sikre, at alle havde forstået hvad et nødberedskab indebærer.
Der blev også udmeldt til samtlige daginstitutionsledere både skriftlig og mundtligt, at de skulle
tage imod alle de børn, der kom, og at det var forældrenes egen vurdering i samarbejde med deres
respektive arbejdsgivere, om de skulle på arbejde. Desuden blev daginstitutionerne bedt om at
melde antallet af fremmødte børn ind til forvaltningen.
Der har ligeledes været henvendelser fra forældre, som enten har deres barn i en privat institution,
som ikke kører i nødberedskab, eller hvor barnet endnu ikke har fået en institutionsplads, men hvor
forældrene sidder i en samfundskritisk stilling, som gør, at de under denne krise skal være på
arbejde. Til de forældre er der blevet tilbudt plads i en kommunal institution, så længe
kriseberedskabet kører på nuværende niveau. Ingen har foreløbigt haft behov for denne løsning.

Der kom i alt følgende antal børn (ud af 1.825 indskrevne børn) i Nuuks daginstitutioner:
Dato
19/3
20/3
23/3
24/3
25/3 26/3 27/3 30/3 31/3 1/4 2/4
Antal børn 64
77
67*
102
97*
108
71
119
150
i Nuuk

3/4

*Mangler tal fra enkelte institutioner.

Fra den 25. marts samlede Forvaltningen børnene i 11 åbne institutioner, hvorved der blev
mulighed for at kunne renovere de lukkede institutioner samt frigivet personale til andre jobs i
kommunen, som manglede personale, herunder i ældreomsorg. De 11 åbne institutioner kørte
derefter enten kun med egne børn og personale (2 institutioner grundet personale i karantæne
pga. risiko for smitte) eller som sammenlagte institutioner, hvor der er sikret opdeling af grupper i
max 10 personer pr. gruppe uden kontakt til hinanden.
Skoler
Tidligt i processen har alle skolelederne været indkaldt til møde omkring forebyggelse m.m. Hver
skole blev ligeledes bedt om at beskrive deres nødberedskab i tilfælde af spredning af sygdom
blandt personale og elever samt sikre, at hjemmeundervisning kunne ske i tilfælde af lukning af
skolerne.
Forud for lukningen af skolerne blev der udarbejdet fælles retningslinjer i forbindelse med
forebyggelse, mistanke om smitte, konstatering af smitte, lukning af skoler og håndtering af
raskmeldte og genåbning af skoler. Disse retningslinjer er udsendt til alle skoleledere. En fælles
nødberedskabsplan blev ligeledes sendt ud til alle skolerne, så de kunne være forberedte på
lukninger.
Den 18. marts, hvor Naalakkersuisut meldte ud, at alle skoler i Nuuk skulle lukkes og gå i
nødberedskab, blev der efterfølgende udsendt en meddelelse til alle skolerne, hvori meldingen fra
Naalakkersuisut blev beskrevet. Det blev samtidigt meldt ud, at det fortsat var lærernes opgave og
pligt at møde frem i skolerne og foranstalte den nødvendige fjernundervisning samt tage vare på
de børn, hvis forældre fortsat havde brug for pasning. På samme tid blev lederne bedt om at
opdele de ansatte i mindre grupper, som ikke arbejdede samtidigt for derved at kunne mindske
risikoen for smitte mellem ansatte hvis en i gruppen blev smittet. Det blev foreslået, at grupperne
kunne arbejde på skift.
Der kom i alt følgende antal børn i kommunens skoler:
Dato
19/3
20/3
23/3
24/3
25/3 26/3
Antal 10
16
20
20
23
26
børn i
Nuuk
Antal 356*
316*
50
66
70
73
børn i
alle
skoler

27/3
6

30/3
35

31/3
30

71

98

91

1/4

2/4

3/4

*Kun skolerne i Nuuk var lukkede

Alle klubber i Nuuk blev lukket, idet det blev vurderet, at det ville blive meget svært at overholde
kravet om max 10 personer samlet samtidigt. Klubber i andre byer og bygder i kommunen forblev
åbne, men med krav om overholdelse af max 100 personer på samme sted samt at der højst måtte
være halvdelen af personer i forhold til det lokalet var godkendt til.
Der blev i forbindelse med lukning af skolerne givet mulighed for at afhente skolemad for elever,
som havde behov for det.
Desuden nåede ikke alle af elevhjemmenes børn at rejse hjem, før alt flyvning blev stoppet, heraf
19 elever i Nuuk (fra Ittoqqortoormiit, Arsuk og Qeqertarsuatsiaat) og 11 elever i Tasiilaq. Der er

løbende efterfølgende blevet arbejdet på at få dem hjem til familierne, men det er besværliggjort af
stop af kommerciel flyvning samt udrejseforbud fra Nuuk.
MISI
MISI har aflyst alle fysiske møder med eksterne personer, herunder rådgivninger til hhv. forældre,
pædagogisk personale, lærere på skolerne, undersøgelser, observationer testninger mm. Dog
tilbydes der fortsat telefonrådgivning. Medarbejderne i MISI benytter tiden med administrativt
arbejde, herunder rapportskrivning, referater og udarbejdelse af oplæg, som kan tilbydes skolerne
på et senere tidspunkt, eksempelvis om ”god klasseledelse” eller som kan give lærerne redskaber
til at til at forstå forskellige oplevede problemstillinger af pædagogisk-psykologisk karakter.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Tidligt i processen har alle skolelederne været indkaldt til møde omkring forebyggelse m.m. Hver
skole blev ligeledes bedt om at beskrive deres nødberedskab i tilfælde af spredning af sygdom
blandt personale og elever samt sikre, at hjemmeundervisning kunne ske i tilfælde af lukning af
skolerne. Derudover blev lederne ligeledes kontaktet telefonisk, så forvaltningen kunne sikre, at
alle havde forstået hvad et nødberedskab indebærer.
Forud for lukningen af skolerne er der blevet udarbejdet fælles retningslinjer i forbindelse med
forebyggelse, mistanke om smitte, konstatering af smitte, lukning af skoler og håndtering af
raskmeldte og genåbning af skoler. Disse retningslinjer er udsendt til alle skoleledere. En fælles
nødberedskabsplan blev ligeledes sendt ud til alle skolerne, så de kunne være forberedte på
lukninger.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Fra den 25. marts samlede Forvaltningen børnene i 11 åbne institutioner, hvorved der blev
mulighed for at renovere de lukkede institutioner samt frigivet personale til andre jobs i kommunen,
som manglede personale, herunder i ældreomsorg.
Medarbejderne i MISI benytter tiden med administrativt arbejde, herunder rapportskrivning,
referater og udarbejdelse af oplæg, som kan tilbydes skolerne på et senere tidspunkt, eller som
kan give lærerne redskaber til at til at forstå forskellige oplevede problemstillinger af pædagogiskpsykologisk karakter.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Nødberedskabet
Det videre forløb
Se under selve sagsfremstillingen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Bilag
Ingen

