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Sagsresumé
I nærværende sagsfremstilling fremsættes status på Ungdomskommunalbestyrelsens
(Ungkombest) 3 prioriterede anbefalinger fra 2019, henholdsvis: flere fritidstilbud til børn og unge;
kvalitetssikring af undervisningen i folkeskolen, samt at sikre at det er trygt for børn og unge at
færdes ude.
Indstilling
Koncernservice indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at evaluering af Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger tages til efterretning
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Ungkombest har hidtil bestået af 21 unge medlemmer i alderen 12-14. Medlemmerne har fungeret
som talsmænd på vegne af børn og unge i deres respektive hjemby eller bygd; henholdsvis
Paamiut, Nuuk, Ittoqqortoormiit, Tasiiilaq og bygdebestyrelsesområderne.
Til Ungkombests andet årsmødet i deres siddende periode, årsmødet i november 2019, havde de
unge fokus på verdensmålene inden for børne- og ungeområdet jf. Kommuneqarfik Sermersooqs
Verdensmålsstrategi:
- Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel (Sund og tryg opvækst).
- Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse (Flere uddannelsesparate børn).
- Verdensmål 17: Partnerskaber for handling (Fælles om fremtiden).
Forud for årsmødet fik de unge til opgave, at agere som verdensmålsambassadører og foretage
lokale interviews med børn og unge i deres by eller bygd. Rækken af interviews sikrede et mere
repræsentativt grundlag for de unge medlemmers anbefalinger baseret på hvad ’et godt børne– og
ungeliv’ og hvad ’en god skoledag’ er, set ud fra et børne- og unge perspektiv.
Opsummeret indeholder et godt børne- og ungeliv: tryghed og omsorg; fællesskab og
sammenhold; plads til at være barn og lege; voksne der passer på én samt en god skolegang. En
god skoledag er set fra de unges perspektiv når: man føler sig velkommen i klassen; både elever
og lærere er velforberedte; når der er ro til at koncentrere sig og når der også er plads i
undervisningen til sjov og kreativitet.
På baggrund heraf udarbejdede medlemmerne en række anbefalinger, hvoraf 3 prioriterede
anbefalinger blev stemt videre og fremsat for de tilstedeværende
Kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Anbefalingerne lyder:
a) flere fritidstilbud til børn og unge.
Med fokus på at fremme børn og unges sundhed og trivsel efterlyser de unge en bredere
vifte af fritidsaktiviteter for både små og store i både byer og bygder. De unges ønsker går
særligt på (bedre) legepladser for de mindre børn, fritidsklubber for de større børn og unge,
samt svømmehal, basketballhold og skolebibliotek, hvor dette ikke allerede eksisterer. Der
blev også fremsat ønske om at tidspunktet for fritidstilbuddene ikke lægges for sent på
aftenen, da det, i så fald går ud over deres sengetid. De unge understregede også
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vigtigheden af, at der sikres de rette faciliteter til fritidsaktiviteterne.
b) kvalitetssikring af undervisningen i folkeskolen.
Mod at sikre en bedre skolegang efterlyser de unge en bedre kvalitet af den undervisning
de får i folkeskolen. De ytrer særligt frustration over mangel på kvalificerede undervisere og
mange skiftende vikarer, hvor de oplever at undervisningen ikke varetages tilfredsstillende.
De unge ønsker også mere rum til at udfolde sig kreativt i forhold til det faglige,
eksempelvis gennem projektforløb og måder at fremlægge på i timerne.
c) at sikre at det er trygt for børn og unge at færdes ude.
De unge understreger, at denne problemstilling hænger sammen med muligheden for
fritidsaktiviteter og klubber. De oplever at børn og unge, der ikke har noget at give sig til,
laver ballade og generer andre børn og unge. De unge har også et ønske om at særligt
druk på legepladser, og andre områder hvor børn og unge færdes meget, forbydes og at
dette forbud håndhæves aktivt.
Løsningsforslag – faglig vurdering
a) Forslag fra Sundhed og Fritid og Kultur og Event til ønsket om flere fritidstilbud til børn og
unge
Ungdomskommunalbestyrelsens ønske om at kunne benytte sig af et større udvalg af
fritidstilbud under en mere fleksibel ordning er drøftet med Forvaltning for Sundhed og Fritid
samt Afdeling for Kultur og Event. Forvaltningerne har netop iværksat etablering af en ny
tværfaglig, innovativ og mere fleksibel struktur for fritidsområdet. De unges anbefaling
indarbejdes i den ny struktur.
b) Til ønsket om kvalitetssikring af undervisningen i folkeskolen informerer Forvaltning for
Børn og Skole
Forvaltningen for Børn og Skole har udarbejdet en kvalitetsrapport, som indeholder:
- indberetninger pr. 1. oktober og 1. juli,
- samtaler og samarbejde med skoleinspektører vedrørende undervisningsproblemer, der
måtte opstå i skolernes hverdage.
Ved forvaltningens årlige udstedelse af rammerne for næste års skoleplanlægning er der
nøje fokus på de tiltag skoleinspektører ansøger om, for at optimere undervisningen.
Derudover er forvaltningen særligt opmærksom på hvilket fokus der skal være i forhold til
udvikling af undervisningsområdet, herunder trintest i 3.klasse samt 7. klasse. Resultatet af
trintest bruges til at optimere den individuelle undervisning i klasserne.
Lokalt på skolerne lægges der er stort arbejde i rekruttering af uddannede lærere.
Ansvaret for den daglige undervisning ligger hos skolerne, hvor skoleinspektørerne skal
sikre at undervisning kører optimalt i henhold til lovgivningen.
Fra forvaltningen foretages uanmeldt tilsyn med skolerne.
c) at sikre at det er trygt for børn og unge at færdes ude
Ungkombestmedlemmernes eget løsningsforslag mod at sikre, at det er mere trygt for børn
og unge at færdes ude er, at Natteravnene bliver mere synlige i gadebilledet i alle byer. På
sigt vil et løft af fritidsområdet (se løsningsforslag a)) også kunne være med til at forebygge
problematikken.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Eventuelle udgifter afholdes af de respektive forvaltninger indenfor den eksisterende ramme.
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Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Ungdomskommunalbestyrelsens vedtægter, som er tilpasset på baggrund af
Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2020
o FN’s Børnekonvention
o Kommuneqarfik Sermersooqs Verdensmålsstrategi
Det videre forløb
Der afholdes valg til Ungdomskommunalbestyrelsen den 3. september 2020.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er sparret med de relevante forvaltninger; Afdelingen for Sundhed og Fritid, Afdelingen for
Kultur og Event samt Forvaltning for Børn og Skole.
Bilag
1. Ungdomskommunalbestyrelsens vedtægter
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