Valg af repræsentanter til bestyrelsen i de selvejende daginstitutioner
Valg af repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen til bestyrelsen i de tre selvejende
institutioner Sulunnguit, Esther og Mikisoq.
Til beslutning
SagsID.: EMN-2021-11858
Forvaltning for Børn og Skole – Direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM
Indstilling
Udvalg for Børn og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at godkende Udvalg for Børn og Skoles indstilling om valg af repræsentanter:
o Mikisoq: Aviaja M. N. Sinkbæk
o Esther: Birgitte Nissen Hansen
o Sulunnguit: Naja Lange
- at sagen sendes videre til beslutning ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Alle de selvejende daginstitutioner i Nuuk er jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 samt
deres egne vedtægter forpligtiget til at nedsætte en bestyrelse med et medlem udpeget af
kommunalbestyrelsen. Medlemmet behøver ikke at være folkevalgt.
Forvaltningen har fået besked om at de selvejende daginstitutioner afholder generalforsamling på
følgende datoer:
 Esther den 28. april
 Mikisoq den 11. maj
 Sulunnguit til november
Forvaltningen indstiller følgende personer til bestyrelserne med begrundelser:
 Til Mikisoq: Aviaja M. N. Sinkbæk.
Aviaja arbejder i Mittarfeqarfiit. Hun har arbejdet i en årrække som bestyrelsesmedlem i
Mikisoq og vil gerne fortsætte. Som medlem er hun en god sparringspartner og dygtig til at
byde ind med konstruktive indspark.
 Til Esther: Birgitte Nissen Hansen.
Birgitte arbejder i Grønlandskbanken og har før været forældrerepræsentant hos Esther,
men har ikke længere børn i institutionen. Hun kender til bestyrelsesarbejdet og har stor
interesse i at udvikle Esther fagligt og være sparringspartner for de andre
bestyrelsesmedlemmer
 Sulunnguit: Naja Lange.
Naja arbejder hos MI som psykoterapeut, hun er også uddannet pædagog. Hun kender til
faglige pædagogiske termer, teorier og hvordan en institution fungerer i det daglige. Naja
kan være med til at bidrage med faglighed og være en god sparringspartner for de andre
bestyrelsesmedlemmer.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen
Ikke relevant.
Økonomisk vurdering fra Koncernservice
Ikke relevant.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i
førskolealderen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Børn og Skole 18.06.21:
Indstillingen godkendes.
Bilag
1. Vedtægter Esther BH med ændringsforslag.
2. Standardvedtægter samt Driftsoverenskomst (Sulunnguit).
3. Vedtægt for Mikisoq.

