Fritidsundervisning 2019 – 2020
For børn og voksne
Til beslutning
J.nr.: 55:03
Forvaltning for Børn og Skole – Vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL
Sagsresumé
I henhold til Inatsisartutlov om Kultur- og Fritidsvirksomhed fremlægger Forvaltning for Børn og
Skole hermed et program til fritidsundervisning for børn og voksne, i hele kommunen, til beslutning.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 03. december 2019, hvor
Udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til beslutning ved Udvalg for Økonomi og
Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 12.december 2019,
hvor Udvalget godkendte indstillingen med bemærkningen ”at der skal tages højde for Arsuk og
Fiskenæsset næste år”, og sendte sagen videre til endelig beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Udvalg for Børn og Skole indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende fritidsundervisning 2019 - 2020
Sagsfremstilling
Fritidsundervisning for både børn og voksne startede d. 14. oktober 2019 og skal køre frem til april
2020.
Alle tilbud kommer på ”speedadmin”, som er et tilmeldingssystem via nettet. Der indsættes
ligeledes en overskuelig link på Sermersooqs hjemmeside, ligesom der også er sat et link til
Musikskolens aktiviteter og sommeraktiviteter.
For børnene: en plakat trykkes og hænges op på busstopsteder og skoler. Der uddeles også
fysiske pjecer med en oversigt over forskellige tilbud.
Tilmelding sker via speedadmin.dk, derudover vil den ansvarlige pædagogiske konsulent være til
rådighed telefonisk og via mail, for de som har behov for hjælp til tilmelding.
Information i byer og bygder udenfor Nuuk sker via opslag.
I Tasiilaq vurderes der et behov for, at der fremlægges ideer og metoder til undervisning, så
borgere kan få en bedre og klar idé om hvilke emner der kan undervises i, og hvilke metoder man
kan gøre brug af. Dette vil ske i november, når den pædagogiske konsulent skal på tjenesterejse i
forbindelse med kvalitetssikring af undervisning.
I Ittoqqortoormiit har afdelingslederen efterspurgt en form for idékatalog, som er blevet lavet, og
skal nu fremvises for folkeskolens lærere, i håb om at få endnu flere undervisere til.

Med henvisning til emnerne der er forelagt i bilagene, kan det nævnes, at der vil være tilbud i
følgende:
-

Paamiut
Arsuk
Tasiilaq
Kulusuk
Tiniteqilaaq
Isortoq
Sermiligaaq
Ittoqqortoormiit
Nuuk
Qeqertarsuatsiaat
Kapisillit

4 hold til børn – 2 hold til voksne
0 hold til børn – 0 hold til voksne
1 hold til børn - 1 hold til voksne
4 hold
4 hold
4 hold
2 hold
1 hold for børn og voksne
13 hold til børn - 12 hold til voksne
0 hold til børn - 0 hold til voksne
2 hold til børn – 2 hold til voksne

Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen vil løbende prøve at finde flere fritidsundervisningsmuligheder.
Der vil fortsat arbejdes på at finde undervisere specielt hos børn og unge undervisere især uden
for Nuuk. Da der har været god interesse for tidligere tilbud, vurderer forvaltningen, at disse tilbud
fortsætter.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Fritidsundervisning har midler under 404050502 samt 404050503. Forvaltningen sikrer budgettet
holdes.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.
Koalitionsaftalen 2017-2021 indsats MA43 - De gratis fritidstilbud skal udvikles
Det videre forløb
Der arbejdes stadigvæk på at finde flere undervisere som kan starte i januar 2020.
Fritidstilbuddene blev offentliggjort i uge 40. Tilmelding startede samtidig med offentliggørelsen, og
borgerne har haft mulighed for tilmelding via elektronisk tilmeldingssystem og ved henvendelse via
telefon og mail. Fritidsundervisningerne starter i uge 42, og slutter i april 2019.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Borgere har mulighed for at henvende sig med ønsker til hold i fritidsundervisning, og vi prøver så
vidt muligt at efterkomme borgeres ønsker ved at søge undervisere.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutning:
Udvalg for Børn og Skoles beslutning d. 03.december 2019:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning d. 12.december 2019:
Indstillingen godkendes, med bemærkning om at der skal tages højde for Arsuk og Fiskenæsset
næste år.

Bilag

1. Oversigt over alle hold

