Uddelegering af kompetence for skoleudsættelser samt fritagelser for
undervisning
Til beslutning
J.nr.:51.01.00.01
Forvaltning for Børn og Skole– Direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM
Sagsresumé
Ansøgninger fra forældre om skoleudsættelser for børn, hvor barnet fylder 6 år i det gældende
kalenderår, eller anmodninger fra forældre om fritagelse af en elev, for undervisning, efter 9 års
samlet undervisning, skal, ifølge §31 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen,
godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Forvaltning for Børn og Skole anmoder hermed om, at kompetencen til at beslutte
skoleudsættelser og skolefritagelser uddelegeres, så beslutningen fremover foretages
administrativt fra forvaltningen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Børn og Skoles udvalgsmøde, den 06.maj 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen, og sendte sagen videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi
og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Børn og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at kompetencen om at godkende ansøgninger om skoleudsættelser uddelegeres til
Forvaltning for Børn og Skole
- at kompetencen om, at godkende anmodninger om fritagelse af en elev, for undervisning,
efter 9 års samlet undervisning, uddelegeres til Forvaltning for Børn og Skole
- at sagen sendes videre til endelig beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
I henhold §31 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, indtræder
undervisningspligten fra skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører
efter at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år.
Dog kan Kommunalbestyrelsen efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende,
at påbegyndelsen af et barns skolegang udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden,
når det er begrundet i barnets udvikling. Ligesom Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes
anmodning fritage en elev for undervisning efter 9 års undervisning, når særlige grunde taler for
det. Fritagelsen fra undervisning efter 9 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et
erhvervs- og uddannelsesforløb for den pågældende elev.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Børn og Skole bemærker, det pt går længere tid med at give de forældre, der har
søgt om udsættelser eller fritagelser, et svar på om deres ansøgning er godkendt eller ej. Derfor
ser forvaltningen, at uddelegering af kompetence for skoleudsættelser og fritagelser for
undervisning, som en fordel for de forældrene.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ikke foretaget en økonomisk og ressourcemæssig vurdering, da sagen ikke har økonomisk
aspekt.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012
Det videre forløb
Hvis sagen godkendes, vil ansøgningerne vurderes fremover af Skoleafdelingen og godkendes af
direktøren for Børn og Skole.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger:
Udvalg for Børn og Skole, beslutning, 6.maj 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
Ingen

