Tilsynsrapport for Qeqertarsuatsiaat skole
Til orientering
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Sagsresumé
I henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om Folkeskolen, jf. § 43, påhviler det
Kommunalbestyrelsen at føre et løbende tilsyn med skolernes virksomhed.
Skoleafdelingen ved Forvaltning for Børn og Skole har sat som målsætning, at føre tilsyn med
kommunens skoler 1 gang årligt.
Den 3. september 2020 har Skoleafdelingen været på tilsynsbesøg i Qeqertarsuatsiaat
Bygdeskole.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 04. december 2020, hvor
udvalget tog orienteringen til efterretning 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 10. december
2020, hvor udvalget tog orienteringen til efterretning, og sendte sagen videre til orientering ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at tilsynsrapporten for Skolen i Qeqertarsuatsiaat tages til efterretning
Sagsfremstilling
Skoleafdelingen ved Forvaltning for Børn og Skole har foretaget tilsynsbesøg på skolen i
Qeqertarsuatsiaat. Der er 15 elever fordelt i 1.-7. klasser. Der er 2 lærere ansat, men skolen er
normeret til 3 lærere. En timelærer forventes ansat snarest. Skoleåret 2019/2020 har været præget
af, at skolelederen i lange perioder har været eneste ansat med faglig baggrund, og hun derfor har
måtte tage sig af mere undervisning end planlagt.
Under tilsynsbesøget blev der konstateret, at skolen overholder lovgivningen med hensyn til
undervisningen, og at eleverne undervises i henhold til lovkravet.
Skolen skal hurtigst muligt udarbejde årsplaner for alle klassetrin for skoleåret 2020/2021, ligesom
handleplaner for alle skal udarbejdes. Den manglende udarbejdelse skyldes, at skolelederen ved
siden af de andre opgaver har måtte varetage undervisningen, mens denne har ventet på den
lærer, som blev ansat pr. 1. september i 2020.
For skoleåret 2019/2020 havde skolen ikke udført Angusakka, som er elevens løbende
selvevaluering af egne mål i forhold til læringsmålene. Dette udformes gennem en handleplan,
som klasselæreren har ansvaret for, og som eleven udarbejder i samarbejde med sine lærere
forud for skole/hjemsamtalerne mindst to gange årligt. På skoler med de ældste klassetrin skal
handleplanen desuden indeholde elevens uddannelsesønsker.

Dertil var kravet om at afholde de to halvårlige skole/hjemsamtaler ikke blevet overholdt. Dette
skyldes ligeledes, at lederen har været meget alene i hele skoleåret på grund af udskiftende
lærere.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det er skoleafdelingens vurdering, at skolen køres efter Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012
om folkeskolen, og at eleverne undervises i forhold til lovkravet.
Der er påpeget over for skolelederen, at der skal udarbejdes årsplaner for alle klassetrin og
handleplaner for alle elever.
Halvårlige skole/hjemsamtaler skal afholdes, ligesom der skal afholdes samtaler om Angusakka.
For at sikre den pædagogiske indlæring skal der i god tid ansættes lærere i forhold til skolens
normering.
Skolekonsulenterne holder fremover møder med lederen hver måned for at lave en opfølgning på
de nævnte områder i tilsynsrapporten.
Lærerne bør tilbydes kurser, så de kan få de bedste kompetencer i forhold til deres stilling – især i
undervisningsdifferentiering. Desuden skal Tabulex tages i brug. Skolekonsulenterne hjælper
skolen med indførelsen af det.
Forvaltning for Børn og Skole vil tilbyde skolederen lederudviklingskursus, så vedkommende kan
få fornyet sine kompetencer.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ikke foretaget økonomisk og ressourcemæssig vurdering.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 15 af 3/12/12 om Folkeskolen
o Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om Evaluering og Dokumentation i
Folkeskolen
o Tilsynsrapporten for Qeqertarsuatsiaani Atuarfik
Det videre forløb
Forvaltning for Børn og Skole har sat som mål, at der foretages tilsyn af skoler 1 gang årligt.
Næste tilsynsbesøg i Qeqertarsuatsiaat planlægges foretaget i efteråret 2021.
Dertil vil forvaltningen løbende følge med i, hvorvidt medarbejderne på skolen tilbydes de
nødvendige kurser.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke relevant.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ikke indhentet.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Børn og Skole, beslutning 04. december 2020:
Indstillingen godkendes.

Udvalg for Økonomi og Erhverv, beslutning 10. december 2020:
Orienteringen tages til efterretning.
Bilag
1. Tilsynsrapport for Qeqertarsuatsiaani Atuarfik

