Kommunalbestyrelsens beslutningsforslag i valgperioden 2013-2017, Børn og Skole

Medlem
Peter
Davidsen

Forslag
Forslag om at nedsætte
et idrætsråd i kommunen

Dato
Juni 2013

Kommunalbestyrelsens beslutning
Sagen videresendes til Udvalget for
Børn, Familie og Skole.

Status fra forvaltningen
Afsluttet
Der er oprettet idrætsråd
i Nuuk og Tasiilaq. Der
arbejdes på at oprette et
idrætsråd i Paamiut.

Monica Dorph

Martha
Abelsen

Peter
Davidsen

Peter
Davidsen

Forslag om etablering af
en forældreskole

Juni 2013

Forespørgsel om
servicering på skole- og
fritidsområdet

August 2013

Forespørgsel om
anlæggelse af
fodboldbane nr. 2 i Nuuk

Oktober 2013

Forslag om anlægning af
kunststofgræsbane sker i
2014, samt diskussion af
fodboldbanesituationen.

Oktober 2013

Kommunalbestyrelsen henviser sagen
til behandling i Udvalg for Børn, Familie
og Skole.

Afsluttet

Økonomiudvalget indstiller overfor
Kommunalbestyrelsen:
- at svar på forespørgslen tages til
efterretning
- at forslaget til evaluering på skole- og
fritidsområdet skal indgå i den samlede
evaluering af omstruktureringen i
Kommuneqarfik Sermersooq

Afsluttet

Sagen blev behandlet i Udvalg for
Børn, Familie og Skole den 2.
september 2013 og i Økonomiudvalget
den 19. september 2013.
Kommunalbestyrelsen har taget
orienteringen til efterretning.
Kommunalbestyrelsen konstaterer, at
Udvalget har bedt Forvaltning for Børn,
Familie og Skole om at udarbejde en
analyse af behov for fodboldbaner i

Igangsat – aktiv

Afsluttet efter
etableringen af Blok C og
D blokke.

Afsluttet i forbindelse
med omstruktureringen
af Forvaltningen for
Børn, Familie og Skole i
2015.

Flyttet til Siorarsiorfiit
projektet.

Afsluttet
Der er anlagt kunstgræs
på samtlige mulige baner
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Monica Dorph

Forslag om skolepasning
til børn i 4.-10. klasse

November 2013

Uju Petersen
og Storm
Ludvigsen

Forslag om
kunstgræsbane til
fodbold

August 2014

Peter
Davidsen

Forslag om
genoptagelse af
problematikken vedr.
fodboldbaner i Nuuk

Oktober 2014

Forslag om
fritidsværesteder for børn
på mellemtrinnet

Oktober 2014

Monica Dorph

hele kommunen. I forhold til Nuuk
ønskes en hurtig afdækning af
løsningsforslag, der kan løse de
presserende kapacitetsmæssige
problemer. Sagen sendes til behandling
i det stående udvalg.

i Nuuk, Paamiut og
Ittoqqortoormiit. Tasiilaq
afventer mulige
entreprenører og en
genopretning af
fodboldbanen. Det er
Forvaltningen for Anlæg
og Miljø konto, dermed
deres ansvar for status
oplysninger.

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget
og beslutter, at sagen sendes til
behandling i Udvalg for Børn, Familie
og Skole med bemærkning om, at den
indgår i den allerede påbegyndte
redegørelse på pasnings- og
fritidsområdet, som fremlægges for
udvalget i januar 2014.
Kommunalbestyrelsen beslutter at
sagen videresendes til behandling i
Udvalg for Børn, Familie og Skole.

Afsluttet

Kommunalbestyrelsen beslutter at
sende sagen til behandling i Udvalg for
Børn, Familie og Skole.

Igangsat – aktiv

Kommunalbestyrelsen beslutter at
sende sagen til behandling i Udvalg for
Børn, Familie og Skole.

Afsluttet

Afsluttet i forbindelse
med indførelse af AKO
og FRO.

Afsluttet
Dækket af i forbindelse
med, at der er anlagt
kunstgræs på samtlige
baner i Nuuk, Paamiut
og Ittoqqortoormiit.

Forslaget henvist til OPP
under budgetforhandling.

Afsluttet i forbindelse
med indførelse af FRO
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Naja Lund

Asii Chemnitz
Narup

Naja Lund

Ane Egede
Mathæussen

Charlotte Piké

Forslag om afsøgning af
nye muligheder og
værktøjer for
mindrebemidlede
borgere i kommunen

Marts 2015

Forslag om
undersøgelse af behov
for ændrede åbningstider
i kommunens
daginstitutioner

Marts 2015

Forslag om afholdelse af
seminar om ligeværdige
folkeskoler

Juni 2015

Forslag om etablering af
daginstitutionspladser til
borgere, som ønsker at
vende tilbage til deres
hjemby efter endt
uddannelse
Forslag til etablering af
skolepasningsordning i
Ittoqqortoormiit

November 2015

November 2015

Kommunalbestyrelsen godkender
indstillingen og sender sagen til videre
behandling i Udvalg for Børn Familie og
Skole.

for 4-7. klasser.
Afsluttet
Fritidspas indført i
sommeren 2016 efter
beslutning i
Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkender
indstillingen og sender sagen til videre
behandling i Udvalg for Børn, Familie
og Skole.

Afsluttet

Kommunalbestyrelsen sender sagen til
behandling i Børn, Familie og Skole
udvalget.
Med bemærkning om:
Sagen kan i udvalget behandles
sammen med et tidligere forslag fra
Monica Dorph (S) samt den seneste
evaluering af folkeskolen.
Kommunalbestyrelsen tilslutter sig
forslaget og sender sagen til videre
behandling i Udvalg for Børn, Familie
og Skole.

Afsluttet

Kommunalbestyrelsen tilslutter sig
forslaget og sender sagen til videre
behandling i Udvalg for Børn, Familie
og Skole.

Afsluttet

Erhvervslivet er af to
omgange blevet hørt, om
der er behov for ændring
i daginstitutionernes
åbningstider. Det har der
ikke været
tilbagemeldinger om.

Under arbejdet med
skolepolitikken er der
afholdt et seminar, hvor
hele
kommunalbestyrelsen
var med.
Afsluttet
Det er muligt at søge
seks måneder før
hjemkomst.

Det vurderes, at
Kutsadda i praksis
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udfylder behovet.

Peter
Davidsen

Malene Lynge

Malene Lynge

Peter
Davidsen

Forslag om at reducere
klassekvotienten fra 26 til
18 elever

Februar 2016

Forslag om forstærket
vejlederindsats fra 4.
klasse

Marts 2016

Forslag om etablering af
en vidensdatabase for
institutionerne

Marts 2016

Forslag om
kompetenceløft for
lærere, der underviser i
specialklasser

April 2016

Kommunalbestyrelsen støtter Peter
Davidsens forslag og beslutter at sende
sagen til drøftelse til Udvalg for Børn,
Familie og Skole.

Afsluttet

Kommunalbestyrelsen godkender
forslaget og videresender sagen til
Udvalg for Børn, Familie og Skole til
behandling.

Afsluttet

Kommunalbestyrelsen godkender
forslaget og videresender sagen til
Økonomiudvalget.

Afsluttet

Kommunalbestyrelsen godkender
indstillingen samt Økonomiudvalgets
ønske om en samlet analyse af de
formelle lærerkompetencer, som
ønskes fremlagt indenfor en måned.

Afsluttet

En bevilling på 2,0 mio.
kr. til skoleudvikling
godkendt under
budgetbehandling for
2017.

Det er meddelt skolerne
og de er i gang med at
implementere en
vejledningsindsats fra 4.
klasse.

Forslaget blev trukket
tilbage under
budgetforhandling 2017.

Det er selvstyret der har
uddannelseudbuddet.
Uddannelsen for
specialskolelærer har
ikke været udbudt af
seminariet og
uddannelsesstyrelsen de
sidste par år. De kortere
kurser på området er
kraftigt kritiseret, og
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denne kritik er givet
videre til seminariet og
uddannelsesstyrelsen.
Asii Chemnitz
Narup

Uju Petersen

Ingvar
Motzfeldt

Ejnar
Jakobsen

Forslag om at bygge en
naturbørnehave/fjeldbørn
ehave

Juni 2016

Forslag om
indkvarteringshus

Juni 2016

Forslag om - Anlæggelse
af kunstgræs på
fodboldbanen i
Qeqertarsuatsiaat

August 2016

Forslag om - Et rum hvor
man kan dyrke idræt

August 2016

Kommunalbestyrelsen beslutter at Asii
Chemnitz Narups forslag videresendes
til Udvalget for Børn, Familie og Skole.

Afsluttet

Kommunalbestyrelsen beslutter at Uju
Petersens forslag videresendes til
Udvalget for Børn, Familie og Skole.

Afsluttet

Idet Kommunalbestyrelsen bakker op
omkring forslaget, videresendes sagen
til Udvalg for Børn, Familie og Skole til
vurdering og videre behandling.

-

Idet Kommunalbestyrelsen bakker op
omkring forslaget, videresendes sagen
til Udvalg for Børn, Familie og Skole til
vurdering og videre behandling.

-

Forslaget henvist til OPP
under budgetforhandling
2017.

Den blev ikke godkendt
under budgetbehandling
i Kommunalbestyrelsen.

Afd. for Sundhed og
Fritid er ikke involveret i
projektet.

Afd. for Sundhed og
Fritid er ikke involveret i
projektet.
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