Skolepasning (AKO) i Ittoqqortoormiit
Ansøgning om oprettelse af en skolepasning i Ittoqqortoormiit
Til beslutning
J.nr.: EMN-2020-30239
Forvaltning for Børn og Skole – Direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM
Sagsresumé
Forældre til børn i 1.-3. klasse i Ittoqqortoormiit har et ønske om at få oprettet et kommunalt
skolepasningstilbud til deres børn. Børnene går lige nu i et privat tilbud, som ligger langt væk fra
skolen. Forældrene er bekymret for deres børns sikkerhed, når de selv skal gå den lange vej fra
skolen til det private tilbud. Særligt om vinteren, hvor det er mørkt, koldt og hvor der er mange
isbjørne i området.
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 et kommunalt pasningstilbud for børnene fra 1.-3. klasse
- at aflønning af de ansatte for 2020, findes indenfor Ejnar Mikkelsenilaa Aluarpias
budgetramme
Sagsfremstilling
I Ittoqqortoormitt er der 26 børn i 1.-3. klasse. Børnene har ikke noget kommunalt pasningstilbud
efter skole og er derfor blevet passet i en privat institution langt væk fra skolen.
Om vinteren er turen fra skolen til det private tilbud både kold, mørk og utryg. Forældrene har
været særligt bekymret for deres børn, når der har været isbjørne i området, hvilket sker ofte.
Derfor er der et stort ønske om at oprette et tilbud hurtigst muligt.
Det er muligt at bruge lokalerne i skolens kælder til AKO, som lige nu bruges til klub. Klubben kan
rykke i andre lokaler ved stranden, som Iserit lige nu er ved at undersøge ift. dette formål.
Skolelederen kan finde penge til ansættelse af personale, inden for sit eget budget, til at opstarte
en AKO allerede fra 1. november. Fra januar 2021 skal der dog ansøges om midler til ansættelse
af en leder og to medarbejdere i forbindelse med tillægsbevillingsansøgning for 1. kvartal.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Børn og Skole har forståelse for forældrenes ønske om, at der oprettes et
skolepasningstilbud for elever fra 1. – 3. klasser.
Situationen, som den er nu, er ikke holdbar og tryg for børn og forældre. Der er ofte isbjørne i
området og børnene fra 1.-3. klasse er for små til at håndtere en potentiel farlig situation. Derfor

anbefales det at der oprettes et kommunalt tilbud, som ligger på skolen, så børnene ikke skal gå
den lange tur for at blive passet.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Skolen i Ittoqqortoormiit kan finansiere løn til tre ansatte for i år. Årlig udgift til aflønning af tre
ansatte er ca. 640.000 kr. Finansiering af skolepasningen fra 2021 kan gøres via omplacering fra
bevillingen indenfor fritidsordningen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 5 af 6/6/16 om kultur-og kulturfritid
o Inatsisartutlov nr. 16 af 3/12/12 om pædagogisk udviklende tilbud til børn
Det videre forløb
Da bevillingerne for 2020 kan hentes indenfor skolens budget, kan skolepasningen allerede
opstartes fra 01. november 2020.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke relevant.
Borgerinddragelse/kommunikation
Borgerinddragelse er sket i kraft af løbende dialog med forældre til elever på yngstetrinnet.
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.

