Godkendelse af valg til kommunens skolebestyrelser 2017
Kommunalbestyrelsens godkendelse af valget til Kommuneqarfik Sermersooqs skolebestyrelser.
Til orientering
J.nr.: 51.01.02.00
Forvaltning for Børn og Skole - direktør Helene Broberg Berthelsen / HEBE
Sagsresumé
Der har været afholdt valg til skolebestyrelserne ved Kommuneqarfik Sermersooqs skoler for
skoleåret 2017-2018.
Ved Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Ukaliusaq, Kangillinnguit, Nuussuup Atuarfia, Atuarfik Hans
Lynge, Tuiisaq, Tasiilami Alivarpia er der valgt 5 forældrerepræsentanter samt et antal
suppleanter.
Ved følgende skoler: Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit, Tiniteqilaaq, Kuummiut, Kulusuk og
Ittoqqortoormiit er der valgt fra 1 – 3 forældre repræsentanter og suppleanter.
Ved følgende skoler: Sermiligaaq, Isertoq og Arsuk vil der efter behov blive udpeget en eller flere
forældrerepræsentanter, da der ikke var nok opstillet kandidater til valget.
Udvalg for Børn og Skole godkendte valgets resultater på deres møde 28. november 2017 og
sendte sagen videre til orientering til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt kommunalbestyrelsen.
Udvalget for Økonomi og Erhverv behandlede sagen på deres møde den 14. december 2017 og
tog sagen til orientering.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at sagen tages til orientering
Sagsfremstilling
Valget til skolebestyrelserne blev afholdt i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om
folkeskolen § 45 stk. 13, og ifølge bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 om valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i folkeskolen, samt kommunalbestyrelsens
beslutning om rammerne for afvikling af valget til skolebestyrelserne.
Der blev foretaget omvalg på Atuarfik Samuel Kleinschmidt.
På Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit og Ittoqqortoormiit skole var der fredsvalg.
Skolerne i Arsuk, Sermiligaaq og Isertoq udpeger repræsentanter efter behov, da der ikke var nok
opstillet kandidater til valget.
Kommunens øvrige skoler afviklede valget efter den lagte plan.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det kan anbefales, at skolerne i kommunen prioriterer en målrettet udviklingsindsats for at styrke
de formelle demokratiske processer i skolernes samarbejde med forældrene.
På de mindste skoler giver det ikke altid mening at formalisere skolehjemsamarbejdet i en
skolebestyrelse.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Valget til skolebestyrelserne er afholdt indenfor budgettet.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

Bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i
folkeskolen.
Styrelsesvedtægten for skolevæsnet i Kommuneqarfik Sermersooq.
Det videre forløb
Det kan anbefales, at skolerne i kommunen prioriterer en målrettet udviklingsindsats for at styrke
de formelle demokratiske processer i skolernes samarbejde med forældrene.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Tidligere beslutning
Udvalg for Børn og Skoles beslutning 28. november 2017:
Indstillingerne godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 14. december 2017:
Orienteringen tages til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ved dette skolebestyrelsesvalg har der være informeret mere fra centralt hold og flere skoler har
brugt flere medier og har informeret bredere.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen bemærkninger.
Bilag
1. Opgørelses af skolebestyrelsesvalget
2. – 18. Valgresultaterne for de enkelte skoler samt midlertidig godkendelse af valget til
skolebestyrelserne

