Skolepasning (AKO) i Kapisillit
Ansøgning om oprettelse af en skolepasning i Kapisillit
Til beslutning
J.nr.: EMN-2020-30240
Forvaltning for Børn og Skole – Direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM
Sagsresumé
Tre elever fra skolen i Kapisillit mangler skolepasning. Der ønskes derfor, at der oprettes et tilbud
til dem med en pædagogisk medarbejder ansat. Faciliteterne i dagplejecenteret kan benyttes, hvor
der lige nu kun er et barn.
Åbningstiden for skolepasningen vil være fra kl. 11:00-17:00.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 04. december 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi
og Erhverv, samt til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10. december
2020, hvor udvalget godkendte indstillingen, og sendte sagen videre til godkendelse ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at der oprettes en skolepasning for 1.-3. klasser i dagplejecentret i Kapisillit
- at bevillinger til aflønning af den ansatte for 2020, findes via omplacering indenfor
budgetrammen for Forvaltning for Børn og Skole
Sagsfremstilling
I skolen i Kapisillit er der tre børn: To på 7 år og et på 6 år, som har brug for en kommunal pasning
efter skoletid. Tidligere er de enten blevet passet af deres mor, eller har været alene hjemme. Da
denne løsning ikke længere er holdbar, ansøges der om, at der oprettes et pasningstilbud for 1.-3.
klassebørn efter skoletid.
Til en start kan dagplejecenteret bruges som lokale, da der lige nu kun er indskrevet et barn i
børnehave.
På sigt skal børnene være i forsamlingshuset, som p.t. er under renovation.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Børn og Skole har forståelse for forældrenes ønske om, at der etableres en
skolepasningsordning i Kapisillit.
Derved kan dagplejecenterets lokalekapacitet udnyttes optimalt. Der ansættes en timelønnet
pædagogisk medarbejder, som aflønnes af kommunen til at passe de tre børn. Skolen vil også
kunne bruge medarbejderen som vikar om formiddagen efter behov.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Bevillinger til aflønning af den ansatte for 2020, hentes via omplacering fra bevillingerne for skolen
og for dagplejen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

o
o

Inatsisartutlov nr. 5 af 6/6/16 om kultur-og kulturfritid
Inatsisartutlov nr. 16 af3/12/12 om pædagogisk udviklende tilbud til børn

Det videre forløb
Da bevillingen til aflønning af ansatte samt forplejning til børnene for i år, findes indenfor
forvaltningens budgetramme via omplaceringer, vil skolepasningen opstartes fra 01. november
2020. Bevillingen for 2021 vil kunne findes indenfor dagplejeområdet via omplaceringer. Det vil ske
under TB1-ansøgningen for 2021.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke relevant.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ikke relevant.
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.
Indstillingen godkendes.
Bilag
Ingen.

