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Sagsresumé
Misi har udarbejdet en årsrapport for 2018. Rapporten sendes til Udvalg for Børn og Skole til
orientering.
I 2018 har Misi besøgt Tasiilaq to gange, hvor Paamiut, Arsuk og Ittoqqortoormiit har fået ét besøg.
Under besøgene havde Misi samtaler med de ansatte på skolerne og daginstitutionerne, ligesom
Misi tilbød åben rådgivning til forældre og fagpersoner på stedet. Derudover, så tilbød Misi oplæg,
praksisnær rådgivning samt udførte pædagogiske-psykologisk undersøgelser.
Misi har i 2018 afholdt 137 rådgivninger af lærere, 52 pædagogrådgivninger og 180
forældrerådgivninger. Derudover, så har Misi udarbejdet 62 undersøgelser.
Misi har i 2018 forsøgt at tilbyde mere forebyggende- og praksisnær rådgivninger, som er blevet
taget godt imod fra borgerne. Dog har Misi udfordringer med at følge med efterspørgslen, samt at
holde ventelisten til undersøgelser nede, grundet for få personalemæssige ressourcer.
Indstilling
Forvaltning for Børn og Skole indstiller over for Udvalg for Børn og Skole:
- at orienteringen om Misi´s årsrapport for 2018 tages til efterretning.
- at årsrapporten sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt
Kommunalbestyrelsen til orientering.
Sagsfremstilling
Misi – Rådgivningscenter om Børn og Unge, har udarbejdet en årsrapport for 2018. Rapporten
beskriver Misi´s aktiviteter i løbet af 2018, som viser at Misi har afholdt 137 rådgivninger af lærere,
52 rådgivninger til pædagogisk personale, samt 180 forældrerådgivninger. Derudover beskriver
rapporten hvorledes, og hvem som kan henvende sig til Misi samt hvilke ydelser Misi kan tilbyde
borgerne i Kommuneqrafik Sermersooq. Ydermere bliver årets ”specialundervisnings rul”
beskrevet, samt andre opgaver Misi har udført i 2018.
Misi har i 2018 arbejdet på, at gøre ventelisten på de sager, hvor der kræves en undersøgelse,
mindre, som også har lykkedes. I forhold til sidste år på samme tidspunkt, hvor ventetiden var ca.
et år, var ventelisten til undersøgelser ultimo 2018 på syv måneder.
I løbet af 2018 har Misi besøgt Paamiut, Arsuk og Ittoqqortoormiit én gang og Tasiilaq to gange.
Grunden til at Tasiilaq fik to besøg, var at der var mange arbejdsopgaver både på skolen og i
daginstitutionerne. Under alle vores tjeneste besøg, har fagpersonale og forældre haft mulighed for
at komme til åben rådgivning. Ydermere har Misi haft fokus på praksisnær rådgivning, afholde
oplæg udover at lave pædagogisk-psykologisk undersøgelser.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Året 2018 har været et travlt år for Misi, blandt andet fordi der har været udskiftning i ledelsen og
medarbejder gruppen. Ydermere kan Misi mærke en stigning af henvendelser, hvor der ønskes
rådgivninger. Misi ændrede også måden at arbejde på omkring år 2015; før kiggede Misi (og dem

som kom med henvendelser) på barnet som ”problemet”, som så ofte direkte udløste en
psykologisk kognitiv test. Efter 2015 har Misi ændret tankegangen til ”den som oplever problemet
er den som har problemet”. Dette betyder, at Misi har et større fokus på at rådgive dem med
henvendelserne, om pædagogiske tiltag de kan benytte i hverdagen, som betyder at de kan
afhjælpe barnet i dennes daglig. Overordnet set, betyder det at Misi ikke længere kigger på alle
henvendelser som individproblematikker hos barnet, men at pædagogiske tiltage fra de voksne
omkring barnet, kan løse den voksnes oplevede problematik, og dermed hjælpe barnet i dennes
hverdag.
Ved at kikke på statistik over rådgivninger siden 2015, kan vi se at Misis ændring af arbejdsgangen
er blevet godt modtaget, af hhv. pædagogisk personale, lærere og forældre. For hvert år, kommer
der et stigende antal henvendelser omkring ønske om rådgivning. Misi har i 2018, udover,
rådgivninger og undersøgelser, også haft mere fokus på mere praksisnær rådgivning, samt
forbyggende tiltag. Misi vurderer, at disse også er blevet godt modtaget af borgere med
henvendelser.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Misi forventer at holde sit budget i 2019. Grundet stigende antal henvendelser, øget tilflytning til
Nuuk by, samt øget politisk ønske om forebyggelse på Børne – og Unge området, har Misi måtte
prioriterer opgaver.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
-Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i
førskolealderen: §5, stik 3, nummer 4.
-Inatsisartutlov nr. 15. af 3. december 2012 om folkeskolen: §38, nummer 4.
Hertil er der lavet Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.
-PPR aftalen, som er indgået mellem KANUKOKA på vegne af Kommunalbestyrelserne i
Grønland, som omhandler udlægning af Pædagogisk – Psykologisk rådgivning samt vidtgående
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen til Kommunerne (fra
Selvstyret) med virkning fra 1. januar 2012. (Dette er en aftale, og ikke en lov).
Det videre forløb
Misi vil fremadrettet forsøge at formindske ventetiden til undersøgelser, men da der i PPR-aftalen
også er et ønske om mere forebyggelse, forsøges der at arbejde mod at nedbringe ventelisten
samtidig med at Misi også forsøger at tilbyde flere forebyggende tiltag. Misi har en forhåbning om.
at ved tidlig indsats og jo flere forbyggende tiltag Misi kan tilbyde, jo færre undersøgelser vil der
fremadrettet komme på ventelisten.
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