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Sagsresumé
Forvaltning for Børn og Skole har været på tilsynsbesøg på Elevhjemmet i Tasiilaq i perioden 23. –
30. november 2019, og her er konstateret stor personaleudskiftning siden skolestart i august 2019.
Dette begrundes med, at der blandt beboerne er børn, som er meget stærkt
udadreagerende og som udøver vold mod personalet og de andre beboere.
Daglig leder igennem mange år har også opsagt sin stilling pr. 31. december 2019 (se lukkede
punkt).
Det er mere reglen end undtagelsen, at der sker vold og trusler om vold imellem eleverne, og
elever og personale imellem.
På baggrund heraf anser Forvaltning for Børn og Skole, at det er vigtigt og tvingende nødvendigt,
at der i stedet ansættes et forstanderpar i elevhjemmet i Tasiilaq.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 05.februar 2020, hvor
Udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og
Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 20.februar 2020,
hvor Udvalget godkendte indstillingen, og sendte sagen til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
I perioden 23. til 30. november 2019 foretog Forvaltning for Børn og Skole et tilsynsbesøg på
elevhjemmet i Tasiilaq. Under besøget konstateredes en stor personaleudskiftning siden skolestart
i august 2019. Begrundelsen hertil var, at der blandt beboerne er børn, som er meget stærkt
udadreagerende og som udøver vold mod personalet og de andre beboere.
Den daglig leder igennem mange år har også opsagt sin stilling pr. 31. december 2019 (se lukkede
punkt).
Personalet på elevhjemmet har ingen uddannelse pånær én, som har en uddannelse som socialog sundhedsassistent.
Antal elever ved skolestart i august 2019 var på 43 og dalet til 31 i november 2019. Heraf 4 elever
hjemsendt på grund af udøvelse af vold, trusler om vold og/eller hash- og alkoholmisbrug. 1 elev er
flyttet til byen, da forældre er flyttet fra bygd til Tasiilaq. 7 elever fra ressourcestærke familier er
hentet hjem af forældrene på grund af de meget utrygge forhold i elevhjemmet.

Skoleledelsen, som også står som ledelse for elevhjemmet, oplyser, at 2/3 af eleverne er
omsorgssvigtede, og kommer fra hjem med alkoholmisbrug og seksuelle krænkelser samt 15 af
eleverne er anbragte børn og kommer fra de omkringliggende bygder.
Det er mere reglen end undtagelsen, at der sker vold og trusler om vold imellem eleverne samt
elever og personale imellem.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Elevhjemmenes funktion er et forpligtende, rammesættende og værdibaseret fællesskab med
ansvarlige voksne, som skal fungere både som fag- og omsorgspersoner, der i en periode erstatter
forældrene i den periode hvor eleven bor på elevhjemmet, i forbindelse med sin skolegang.
Det er derfor meget vigtigt, at de voksne, der tager imod børn på elevhjemmet og det er de voksne,
som skal være i stand til at tage imod børnene og understøtte dem i deres personlige og faglige
udvikling. Børnene er langt væk fra forældre og deres nærmiljø, og her skal der tages
udgangspunkt i, at elevhjemmet er elevernes hjem, hvor der skal tages vare på børnene døgnet
rundt.
Ansættelse af et forstanderpar, som bor på elevhjemmet, vil give en helt anden dimension i en
positiv retning end tilfældet er i dag, og være med til at gøre elevhjemmet i Tasiilaq til et trygt sted,
hvor elevernes fysiske, pædagogiske og sociale forhold under opholdet i elevhjemmet styrkes.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
På nuværende tidspunkt er det svært at sige, hvor stor en udgift ansættelsen vil blive. Eftersom der
skal søges efter en ny leder, og med de allerede vakante stillinger, forventer Forvaltning for Børn
og Skole, at udgifter til løn holdes inden for budgetrammen for elevhjemmet, ligesom udgifter til
bohave m.m. vil kunne dækkes inden for budgetrammen for skoleområdet.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
o Inatsisartutlov nr. 21 af 13. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen
(Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse og
opsamling af viden)
o Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003, sikring af undervisningens gennemførelse samt skolens tilsyn med eleverne i skoletiden
o Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 9. februar 1989 om kollegiepladser for folkeskolens
elever
Det videre forløb
Ingen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkning fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Børn og Skoles beslutning d. 05. februar 2020:
Indstillingen godkendes.

Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning 20.februar 2020:
Indstillingen godkendes.
Bilag
Ingen.

