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Punkt 01  Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

Godkendt 
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Økonomi sager 

Punkt. 02. Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, ultimo juli 2018. 

Journal nr. 06.01.02 

 

Baggrund. 

Område for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Sisimiut vedlægger hermed økonomirapport for 

ultimo juli 2018. 

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia Gældende lovgivning inden for det område, 

hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence. 

 

Faktiske forhold.  

Forbruget skal ligge på 58,33 %, hvis forbruget er jævn fordelt over året. 

 

Konto 5 Uddannelse Sisimiut + Bygder.  

Uddannelse og kultur i Sisimiut har en forbrug på i alt kr. 92.451 mio. ud af en bevilling på 150.535 

mio. kr. Det svarer til et forbrug på 61,4%. 

 

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

5

50 45.302 45.302

51 80.637 80.637

53 10.266 10.266

55 1.434 1.434

56 1.891 1.891

59 11.005 11.005

5 150.535 150.535UNDERVISNING OG KULTUR 0 0 92.450.503 58.084 61,4

FORSKELLIGE KULTURELLE & 

OPLYSNINGER

0 0 7.084.131 3.921 64,4

MUSEUM 0 0 1.086.092 805 57,4

BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 812.455 622 56,7

FRITIDSVIRKSOMHED 0 0 6.815.331 3.451 66,4

SKOLEVÆSENET 0 0 50.037.327 30.600 62,1

UNDERVISNING OG KULTUR

DAGFORANSTALNINGER FOR 

BØRN OG UNGE

0 0 26.615.167 18.687 58,8

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug



Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 08/2018, den 10. september 

 2018 

 
 

Konto 50 Daginstitutioner Sisimiut + Bygder. 

 

Daginstitutioner: konto 50 Daginstitutioner har en forbrug på i alt kr. 26.615 mio. ud af en bevilling 

på kr. 45.302 mio. Det svarer til et forbrug på 58,8%. 

 

Daginstitutionerne har til sammen et forbrug på 58,8%. Forbruget under konto 50.01.10 ligger på 

142%, inkl. udgifter samt indtægt. Januar måned er betalingsfri for forældre. Alle daginstitutioner og 

fritidshjemmet har i starten af året indkøbt hjertestartere. Der blev ansat 4 pædagoger fra andre byer, 

hvorfor der er forbrug til transport og midlertidig indkvartering.   

 

Konto 51 Skolevæsenet Sisimiut + Bygder 

Skolevæsnet: konto 51 Skolevæsenet har en forbrug på kr. 50.037 mio. ud af en bevilling på kr. 

80.637 mio. Det svarer til et forbrug på 62,1 %. 

 

Skolevæsenet og MISI har tilsammen et forbrug på 62,1%. Sisimiut og dennes bygder har i 

gennemsnit et forbrug på 62,2%. Forbruget skyldes primært ansættelse af nye lærere i 

Minngortuunnguup Atuarfia primo året og indkvartering i overnatningsfaciliteter på grund af ingen 

ledige vakantboliger, dette er også gældende for MISI, Nye telefonsystem er også instaleret. 

Endvidere har der været udskiftning af gamle inventarer, dette er også gældende for Nalunnguarfiup 

Atuarfia. Nalunnguaarfiup Atuarfia indkøber rengøringsartikler og frimærker tidligt for resten af året. 

Forbrug på konto 51.01.13.05.02 ferieafholdelse er på 168,1% 

 

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

50

50-01 614 614

50-02 4.395 4.395

50-03 3.586 3.586

50-04 6.259 6.259

50-05 28.354 28.194

50-06 2.094 2.254

50 45.302 45.302DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE 0 0 26.615.167 18.687 58,8

DEN KOMMUNALE DAGPLEJE 0 160 1.342.650 911 59,6

INTEGREREDE INSTITUTIONER 0 -160 16.423.950 11.770 58,3

FRITIDSHJEM 0 0 3.583.160 2.676 57,2

BØRNEHAVER 0 0 1.980.103 1.606 55,2

VUGGESTUER 0 0 2.513.082 1.882 57,2

DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE

FÆLLESFORMÅL 0 0 772.221 -158 125,8

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

51

51-01 77.916 77.916

51-21 2.721 2.721

51 80.637 80.637SKOLEVÆSENET 0 0 50.037.327 30.600 62,1

QEQQANI MISI. 0 0 1.330.236 1.391 48,9

SKOLEVÆSENET

DEN KOMMUNALE SKOLE 0 0 48.707.091 29.209 62,5

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 53 Fritidsvirksomhed Sisimiut + bygder. 

Fritidsvirksomhed: Konto 53 Fritidsområdet har en forbrug på kr. 6.815 mio. ud af en bevilling på kr. 

10.266 mio. Det svarer til et forbrug på 66,4 %. 

 

53-01-15 Musikskolen har i gennemsnit haft et forbrug på 71,9%. Telefonforbruget er på 98,7%. 

Forbruget til rengøringsartikler er på 200%. Musikskolen er flyttet til større lokaler, hvor der er mere 

at rengøre. Til drift er der et forbrug på 88,5%, det har været nødvendigt at leje en bil. Indkøb af 

materialer sker i starten af året, hvorfor der ikke er behov for yderligere indkøb for resten af året, 

forbruget på denne konto er på 66,4%. Rådighed til materialer og inventarer er på kr. 2.000,00, der er 

forbrug på 112,5%.  

53-01-16 Fritidsundervisning ligger i gennemsnit på 134,1%. Forbruget til timeløn er på 177,1%. 

Forbruget på telefon ligger på 94,6%, hvor der i starten af fritidsundervisning er tendens til forbrug i 

telefon. 

53-03-13 Ungdomsklubben i Sisimiut ligger i gennemsnit på 75,8%. Leje af hus ligger på 76,2%, 

hvor der inkl. juni er betalt forud. 

53-01-14 Sukorsit ligger i gennemsnit på 60,1%. Forbrug til timeløn ligger på 63,1%, dette skyldes, 

at brug af timelønnede efter månedslønnede medarbejder fratrådte. 

53-01-30 Kangerlussuaq Fritidsklub ligger i gennemsnit på 53,3%. Der er fra denne hentet lønmidler 

til tidligere leder der i 2017 var på orlov. 

53-06-11 Amerloq ligger i gennemsnit på 32,2%.  

 

Konto 55 Biblioteksvæsen Sisimiut + Bygder 

Biblioteksvæsen: konto 55 bibliotek har et forbrug på kr. 812.455 ud af en bevilling på kr. 1.434 mio. 

Det svarer til et forbrug på 56,7 %. 

55-02-10 Biblioteket i Sisimiut ligger i gennemsnit på 54,8%. Der har været forbrug til rykkere til 

udlånte bøger. 

55-02-30 Biblioteket i Kangerlussuaq ligger i gennemsnit på 67,4%. Forbruget af telefon ligger på 

146,2%. Det har været nødvendigt med support fra Maniitsoq, som også har medført høj udgift. 55-

02-40 og 55-02-50 Itilleq og Sarfannguit er forbruget for timeløn høj, som skyldes, at der er mere 

stabile åbningstider og aktiviteter fra starten af skoleåret.  

 

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

53

53-01 2.069 2.069

53-03 7.423 7.423

53-06 774 774

53 10.266 10.266FRITIDSVIRKSOMHED 0 0 6.815.331 3.451 66,4

KULTUR- OG FOLKEOPLYSNING 0 0 433.835 340 56,1

FRITIDSKLUBBER 0 0 4.920.964 2.502 66,3

FRITIDSVIRKSOMHED

FRITIDSUNDERVISNING 0 0 1.460.532 608 70,6

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

55

55-02 1.434 1.434

55 1.434 1.434BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 812.455 622 56,7

BIBLIOTEKSVÆSEN

KOMMUNALT BIBLIOTEKSVÆSEN 0 0 812.455 622 56,7

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Konto 56 Museum Sisimiut + Bygder 

Museum: konto 56 museum har i alt en forbrug på kr. 1.086 mio. ud af en bevilling på kr. 1.891 mio. 

Det svarer til et forbrug på 57,4 %. 

56-02-10 Museum Sisimiut ligger i gennemsnit på 54,1%. Museet har lige fået en ny leder, hvor der 

pga. rokering hos medarbejdere, der forventes at lederen snart kan får et personalebolig. Der har været 

anskaffelse af nye brandalarmer i museet samt til tilsynsførende, denne. Udgifter til varme skyldes 

den gamle oliefyr. Der er planer om udskiftning af oliefyret. Der har været opsættelse af alarm, efter 

temperaturændring i den gamle kirke. 

 

 

 

 

Konto 59 Kulturområdet Sisimiut + Bygder. 

Kultur & oplysning: konto 59 Forskellige kulturelle og oplysninger har en forbrug på kr. 7.084 mio. 

ud af en bevilling på kr. 11.005 mio. Det svarer til et forbrug på 64,4%. 

59-01-10 Tilskud til Sanningasoq Tungujortoq ydes samlet én gang årligt. 

59-03-10 Tilskud til idrætsformål ligger i gennemsnit på 109,4%. Dette sker i henhold regler for 

foreningstilskud. Følgende fik tilskud siden sidste møde: 

 

SAK seniorer – særbevilling   kr.   56.134,00 

 

Indstilling 

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at økonomirapporten for ultimo 

juli 2018 tages til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Indstilling godkendt 

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

56

56-02 1.891 1.891

56 1.891 1.891MUSEUM 0 0 1.086.092 805 57,4

MUSEUM

KOMMUNALE MUSEER 0 0 1.086.092 805 57,4

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug

Budget I alt

Konto (1.000 kr) (1.000 kr)

59

59-01 1.636 1.636

59-03 5.142 5.142

59-04 3.979 3.979

59-05 248 248

59 11.005 11.005FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER 0 0 7.084.131 3.921 64,4

KONGRES-/BIOGRAFSALEN 0 0 2.160 246 0,9

KULTURHUS 0 0 2.956.500 1.023 74,3

TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL 0 0 3.486.308 1.656 67,8

FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER

TILSKUD T/FRITIDSVIRKSOMHED 

& KULTURELLE FORMÅL

0 0 639.163 997 39,1

Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (kroner) (1.000 kr) i %

Tillæg Omplac. Forbrug Rest Forbrug
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Bilag: 

1. Balance ultimo juli 2018 
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Pkt 03 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Maniitsoq for juli 2018. 

Journalnr. 06.01.02 

Baggrund 

Området for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Maniitsoq fremlægger hermed 

budgetopfølgning for juli 2018.  

 

Regelgrundlag 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare 

kompetence. 

 

Faktiske forhold 

Forbruget / indtægterne for den 7. måned skal ligge på 58,33 % hvis forbruget er jævnt fordelt i 12 

måned over året. 

 

Konto 5 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder. 
    Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 

Konto Kontonavn (1.000 
kr.) 

(1.000 
kr.) 

(1.000 kr.) (1.000 
kr.) 

(1.000 
kr.) 

(1.000 
kr.) 

i % 

    
      

  

5 SKOLEVÆSEN OG KULTUR 
      

  

50 DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG 
UNGE  

22.642  0 25 22.667  14.133 8.534 62,4 

  INUUSUTTUAQQ.PAAQINNITTARFIK 
      

  

51 SKOLEVÆSEN 47.293   0 -201 47.092   25.376 21.716 53,9 

53 FRITIDSVIRKSOMHED 5.394 0 0 5.394 3.977 1.417 73,7 

55 BIBLIOTEKSVÆSEN  938 0 0 938 570 368 60,7 

56 MUSEUMSVÆSEN 1.123 0 -89 1.034 595 439 57,5 

59 FORSKELLIGE KULTURELLE OG 
OPLYSNINGER  

3.068 0 176 3.244 2.262 982 69,7 

  INGERLATSINEQ 
      

  

                  

5 SKOLEVÆSEN OG KULTUR 80.458  0 -89 80.369 46.913 33.456 58,4 

                  

 

Uddannelse og kultur i Maniitsoq har en bevilling på kr. 80.369, forbruget er i alt på kr. 46.913 mio. 

Det svarer til et forbrug på 58,4 %. 

 

Konto 50 Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder. 

Daginstitutioner: Daginstitutionernes forbrug ligger på 62,4 %.  

 

Forbruget for daginstitutioner i Maniitsoq er høj, dette skyldes primært, at udgifterne til 

personaleudskiftninger er høj, samt forbrug til timelønnede er høj, da man benytter vikarer under 

sygdom, barselsorlov og kurser. 

Der er merforbrug, da man køber materialer på forhånd, man sparer for resten af året.  

Der har været meget forbrug under vedligeholdelse. 
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Konto 51 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder. 

 

Skolevæsenet: konto 51 Skolevæsenets forbrug ligger på 53,9 %.   

 

Forbruget på Atuarfik Kilaaseeraq ligger på 50,7 %. 

På grund af lærermangel i Kilaaseeqqap Atuarfia for skoleåret august 2017 juli 2018, er der 

mindreforbrug under Forudløn. 

Der er allerede merforbrug under personaleudgifter, og der er også allerede merforbrug under 

feriefrirejser. 

Udgifter til forplejning er opbrugt. 

 

Status for bygdeskolernes forbrug: 

Forbruget i Kangaamiut ligger på 54,4 % 

Forbruget i Napasoq ligger på 63,9 %, Dette skyldes vikarer for lærerne. Forbrug på grund af en 

lærers fravær i mange dage. 

Forbruget i Atammik ligger på 78,0 % og merforbruget skyldes en sygemeldt lærer, vikarbrug under 

lærer mangel og anskaffelse af udstyr/materialer. 

 

Forbruget på konto 51-11-20 Kollegier og skolehjem ligger på 62,2 %. 

Merforbruget skyldes primært lønudgifter, overtimer for personalet under personalemangel, 

merindtægter skyldes primært, at den ene af skolehjemmene er udlejet til Selvstyret. 

 

Konto 53 Fritidsvirksomhed Maniitsoq + bygder. 

 

Fritidsvirksomhed: forbruget på konto 53 ligger på 73,7 %. 

Der er primært aftenskole i starten af året, og bevillingen benyttes primært i starten af året. 

Musikskolens forbrug ligger på 62,4%. Eleverne har deltaget i Musikfestival i DK. Der er desuden 

undervisninger via Skype. 

Merforbruget under fritidsklubber skyldes primært lønudgifter og anskaffelse af materiel. 

 

Konto 55 Biblioteksvæsen Maniitsoq + Bygder. 

 

Biblioteksvæsen: Forbruget på konto 55 ligger på 60,7 %. 

 

Der er merforbrug under biblioteket, da man allerede har opbrugt midler til anskaffelse. 

 

Konto 56 Museum Maniitsoq + Bygder. 

 

Museumsvæsenet: Forbruget på konto 56 ligger på 57,5 %. 

 

Bevillinger til timelønnet i museet er allerede opbrugt. 

Forbruget er påvirket af, at man har fjernet bevillingen til Museet i Kangaamiut. 

 

Konto 59 Kulturvirksomhed Maniitsoq + Bygder. 

 

Kultur og oplysning: forbruget ligger på 69,7 %. 
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Merforbruget skyldes primært, at man har brugt alle bevillinger til tilskud til sportsklubber. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at økonomirapporten for juli 

2018 tages til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Indstilling godkendt 

 

 

Bilag: 

1. Balance for konto 5 Maniitsoq for juli 2018. 
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Generelle sager 

 

Punkt 04 Regulering af åbningstider for fritidsklubberne i Qeqqata kommunia 

Journalnr. 55.0,.01  

Baggrund 

Ved en mail dateret 9. juli 2018 med emnet ”Manglende rettidig fremmøde i de ældre skoleklasser, 

fritidsklubbers lukketider”, skriver medlem af udvalget for Uddannelser, Sundhed, Fritid og Kultur 

Frederik Olsen følgende: 

Kommunalbestyresen er blevet gjort bekendt med, at folkeskoleelevernes rettidige fremmøde daler 

kraftigt når eleverne bliver ældre. 

Jeg er af den opfattelse, at hvis vi som ansvarlig kommunalbestyrelsesmedlemmer skal være med til 

at minimere denne negative udvikling, vi kan selv regulere fritidsklubbernes lukketider om aftenen.  

Et barn i skolealderen har et større søvnbehov, hvis barnets udvikling skal understøttes. 

Jeg vil foreslå udvalget, at der i kommunalbestyrelsen anbefaler følgende lukketider under normal 

daglig drift for børn i nævnte alder: 

Under 12 år………….lukkes senest kl. 19.00 

Under 15 år………….lukkes senest kl. 21.00 

Under 17 år………….lukkes senest kl. 22.00 

Der kan selvfølgelig være enkeltstående arrangementer som an have andre lukketider. Jeg håber, at 

der er forståelse for denne anbefaling. 

 

Regelgrundlag  

Lov nr. 5 af 6. juni 2016 om fritid og kultur. 

 

Faktiske forhold 

I løbet af 2014 retter Efterskolen i Maniitsoq samt skolehjemmet i Maniitsoq henvendelse vedr. 

klubbernes åbningstider, som dengang havde åbningstider indtil 23.00 til hverdage. Man havde 

problemer med at få eleverne hjem rettidigt kl. 22.00. 

Efter henvendelsen, har uddannelseschefen i Maniitsoq udarbejdet sagsfremstilling, som kom på 

UKFU mødet 04/2015. Se bilag nr. 1. Afgørelsen blev at sagen blev afvist af udvalget og man 

ønskede først en høringssvar fra brugerne. 

Efter høringsfrist blev sagen taget op igen ved UKFU mødet 05/2015. Se bilag nr. 2. Sagen blev 

godkendt, hvor lukketiderne blev ændret til 21:45 til hverdage og 24:00 i weekenderne 

(fredag/lørdag). De nye åbningstider trådte i kraft pr. 1. august 2015. 

Ud fra beslutningen blev der lavet et skema for samtlige fritidsinstitutioners åbningstider i Qeqqata 

kommune. Se bilag nr.3. 

Kangerlussuaq er det eneste sted, hvor børn under 12 år har mulighed for at komme i fritidsklub om 

aftenen. Børn i 4.-5. klasse har mulighed for at være i fritidsklub til kl. 20.30 på hverdage og kl. 

21.30 i weekenderne, mens børn i 6. klasse kan være i fritidsklub til kl. 21.00 på hverdage og kl. 

22.00 i weekenderne. 

I både Sisimiut og Maniitsoq er der dog åbent i fritidshjemmene for børn i 5.-6. klasse til kl. 21.00 

på hverdage.  
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Bæredygtige konsekvenser 

I forhold til både beslutningen i 2015 og Frederik Olsens nye forslag gælder følgende forhold: 

For at skoleeleverne kan have tid til at tage hjem, når ungdomsklubben lukker, kunne sove nok og 

komme til tiden til skolen næste dag, tager ungdomsklubberne et medansvar ved at ændre 

ungdomsklubbernes åbningstider som foreslået. Qeqqata Kommunia sender et signal til de unge om, 

at det er vigtigt at passe på sig selv, og vigtigt for de unges fremtid at passe sovetiderne og at møde 

til tiden i skolen.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Indførelse af Frederik Olsens forslag vil primært have betydning i weekenderne og i Kangerlussuaq. 

Til hverdag vil det betyde et kvarters længere åbningstid i fritidsklubberne, hvilket vil betyde en 

smule merbetaling til de ansatte. 

I weekenderne er der på nuværende tidspunkt åbent til kl. 24.00 for dem under 18 år, mens Frederik 

Olsens forslag om at lukke kl. 22.00 vil give en smule besparelser på lønkonti for de tilbud, der 

udelukkende er møntet på dem under 17 år. Det er primært i Sisimiut i Sukorsit.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der for hverdage ikke synes de store konsekvenser af 

Frederik Olsens forslag, da de 15-16 årige vil få 15 minutters længere åbningstid, mens dem under 

15 år vil på 45 minutters kortere åbningstid.  

I weekenderne lægger Frederik Olsens forslag dog op til at forkorte åbningstiden for dem under 17 

år ganske betragteligt, da de på nuværende tidspunkt har åbent til kl. 24 mod Frederiks forslag om 

kl. 21 og 22.  

Ligeledes vil Frederik Olsens forslag have stor betydning for aftentilbuddet for 4.-6. klasse i 

Kangerlussuaq og fritidshjemstilbuddet for børn i 5.-6. klasse i byerne. 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslaget til nye ændringstider og sender det i høring 

i fritidsklubberne, såfremt der er opbakning til forslaget 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt, udvalget tilføjede, at der skabes mulighed for tilpasning til stederne. Der skal 

foretages høring med undersøgelse af effekt på forkortelse af åbningstider, der blev vedtaget for 3 år 

siden. 

 

Bilag 

1. Ungdomsklubbernes  Åbningstider i Qeqqata  

2. Resultat af høring om ungdomsklubbernes åbningstider i Qeqqata. 

3. Nuværende fritidstilbud 
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Punkt. 05 Orientering om børn og personalesituation på daginstitutionerne i Qeqqata 

Kommunia  

Journal nr. 44.00 

 

Baggrund 

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur formand, har ønsket en orientering om følgende 

spørgsmål:  

Pædagogisk personale på daginstitutionerne og deres faglighed? 

Hvordan bliver børn med særlig behov hjulpet, bliver der lavet udredning med henblik på tidlig 

indsats? Er daginstitutionerne opmærksom på de udsatte børns særlige behov?  

Hvordan ser ventelistesituationen ud siden januar 2018 og frem til skolestart?  

Hvordan kan ventelisten løses? 

Kan daginstitutionen Sisi laves om til førskoleinstitution? 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 16 af 3.december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 

førskolealderen. 

 

Faktiske forhold 

Pædagogisk personale på daginstitutionerne og deres faglighed? 

Qeqqerta Kommunia daginstitutionerne har en normeringen på 68 pædagoger, hvoraf de 43 

stillinger er besat af uddannede pædagoger. Fra 1.september mangles der 17 pædagoger på 

daginstitutionsområdet. Fem institutioner har hentet pædagoger udenbys fra, som er fordelt over 3 

daginstitutioner i Sisimiut og to i bygderne. Syv decentrale pædagoger som er blevet færdig i år, er 

blevet ansat på daginstitutionerne. Den pædagogiske faglighed, er blevet meget forbedret. 

Uddannelsesstyrelsen har siden 2012 lavet kurser i Meeqqerivitsialak for resursepersoner, i 

Maniitsoq og Sisimiut. Personalet fra bygderne er kommet til byerne for at deltage, ligeledes har 

resursepersonerne rejst ud til bygderne. Næsten alle ledere og en del souschefer har taget 

grundlæggende lederuddannelse uddannelse som bliver tilbudt fra Pisortatut ilisimatusarfik. Der 

bliver afholdt forskellige lokale kurser, f.eks. konflikthåndtering, de 7 gode vaner, lov kurser, 

psykisk førstehjælp og Røde korses førstehjælpskurser, hjertestarterkurser, kursus i barnets 

udvikling. PI SPS tilbyder forskellige kurser til det faglærte og ufaglærte personale på 

daginstitutionerne.  

 

Hvordan bliver børn med særlig behov hjulpet, bliver der lavet udredning med henblik på tidlig 

indsats? 

Uddannelsestyret har udarbejdet screenings materiale som tages på alle børn på 3 og 5 år. Børn med 

særlig behov observeres med faglig observations skema, hvorefter der udarbejdes en handleplan. I 

samarbejde med forældre benyttes samtalemøder hvor andre fagpersoner inviteres med, med 

henblik på tidlig indsats over for det enkelte barn. Hvis pædagogen skønner at barnet mistrives og 

flere samtalemøder med forældrene ikke har nogen effekt, sendes der underretning til 

Familieområdet. Ifgl. Lov om støtte til Børn og Unge, er det Område for Familie, der indkalder til 

netværksmøder og arbejde videre med hele familien ud fra den nye lov. F.eks. kan familie blive 

tilbudt samtale som par og individuel på familiecenteret. Allorfik tilbyder gratis misbrugs 

behandling.    
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Er daginstitutionerne opmærksom på de udsatte børns særlige behov? 

Der arbejdes pædagogisk med hele børnegruppen. Hvis pædagogen skønner at et barn har et særlig 

behov for mere opmærksomhed, sættes der ind med samarbejdsmøder, hvor fagpersoner fra MISI, 

familiens sagsbehandler og forældrene deltager. Ud fra de beslutninger der bliver taget på mødet, 

udarbejdes der en handleplan for barnet. F.eks. hvis et barn ikke er alderssvarende med sit sprog, 

bliver der lavet en indstilling til MISI, som laver en iagttagelse af barnet med forældrenes samtykke 

og derefter laver en rådgivende handleplan sammen med forældrene og pædagogen på barnet stue. 

Er det et barn med et handicap, som i øvrig gælder for 2 børn på en stue normering, samarbejdes der 

med handicapområdet, det nye handicapcenter og fys. Barnet får tildelt hjælpemidler, og kommer 

hver uge til træning med sin støtteperson, for at lave øvelser hos en fys.   

 

Hvordan ser ventelistesituationen ud siden januar 2018 og frem til skolestart i Sisimiut? 

 

 
Ventelisten p.t. er på 9 børn i Maniitsoq og bygder er på 18, som stadig er på barsel. 

 

Hvordan kan ventelisten løses? 

De fleste børn som endnu ikke er fyldt 3 år, flytter til børnehaven før de fylder 3 år, som der står i 

Inatsisartutlov nr. 16 af 3.december 2012, der er mulighed for.  

Sisimiut har 192 vuggestuepladser og 250 børnehavepladser 

Maniitsoq har 84 vuggestuepladser og 94 børnehavepladser. 

Der kan maksimalt være 12 børn i en vuggestue gruppe og 20 børn i en børnehave gruppe. 

 

Mulig løsning for flere vuggestuepladser fra 1.januar, kan løses ved at ændre en børnehave gruppe 

til en vuggestue gruppe, hvilket vil give 12 vuggestuepladser mere og medføre 20 mindre 

børnehavepladser. 

Mulighed for at Sisi kan omdanne den ene stue som ligger i stueetagen til en vuggestue stue, med 

børn fra 1½ til 3 år, vil kunne lade sig gøre fra 1.januar. Den stue modtager allerede børn som 

endnu ikke er fyldt 3 år, det er også den institution der har de fleste tomme pladser. Hvis Sisi skal 

ændres til en stue med børn fra 1½ år, vil normeringen blive 52 børn, 40 børnehavebørn og 12 

vuggestuebørn. Hvis denne løsning vælges, vil det være mindst skånsomt for børnene og 

personalenormeringen ændres ikke. 

   

Indskrevne børn på ventelisten i Maniitsoq og bygderne løses ved at børnene indmeldes efterhånden 

som der er plads, som starter fra pr. 1.september, ligesom forældre på barsel forventes indskrivning 

fra og med 1.december, udsigten ser ud til at der ikke bliver problemer med daginstitutionsplads i 

Maniitsoq. 

 

Da Sisimiut er en uddannelses by vil der komme en del studerende og familier udefra, som har børn 

med.  

 

Der tildeles plads ud fra denne prioritering: 

25-01-2018 16-02-2018 22-03-2018 08-05-2018 28-05-2018 26-06-2018 10-08-2018 23-08-2018

Vuggestue 28 31 41 29 27 18 19 18

Ledige pladser 0 0 0 0 0 0 0

Børnehave 1 4 11 5 1 5 1 1

Ledige pladser 21 5 7 8 11 19 21



Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 08/2018, den 10. september 

 2018 

 
 
§ 9.  Når der er ledige pladser i en kommunal daginstitution eller i kommunal dagpleje, foretager 

kommunalbestyrelsen en udvælgelse blandt de børn på ventelisten, som har den til den kommunale 

daginstitution eller den kommunale dagpleje passende alder, efter følgende prioritering:  

1)  Gruppe a: Børn som af det sociale udvalg indstilles til optagelse på grund af særlige 

socialpædagogiske behov eller andre forhold, som kan true barnets udvikling. 

2)  Gruppe b: Børn som på grund af alder skal overflyttes fra vuggestue eller kommunal dagpleje til 

børnehave. 

3)  Gruppe c: Børn af enlige faktiske forsørgere, som er udearbejdende eller under uddannelse.  

4)  Gruppe d: Børn af faktiske forsørgere, hvor begge er udearbejdende eller under uddannelse.  

5)  Gruppe e: Børn af faktiske forsørgere, hvor kun den ene er udearbejdende eller under 

uddannelse.  

6)  Gruppe f:  Børn af faktiske forsørgere og alle andre, herunder enlige, som hverken er 

udearbejdende eller under uddannelse. 

Stk. 2.  Børn af ikke-gifte, men fast samlevende par, hvorved forstås par med mindst 1års fast 

samliv, ligestilles med børn af gifte forældremyndighedsindehavere eller af faktiske forsørgere. 

Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal ved udvælgelsen af børn fra ventelisten samtidig sikre, at den 

enkelte daginstitutions børnegrupper af pædagogiske hensyn har en rimelig aldersmæssig 

spredning, at antallet af piger og drenge så vidt muligt tilstræbes at være af samme størrelse, og at 

der er en rimelig spredning af børn med særlige behov eller støttepersoner.  

Stk. 4.  Flytning til en anden institution inden for samme by eller bygd kan kun ske af hensyn til 

barnets trivsel og helbred eller svære logistiske forhold. 

 

Kan daginstitutionen Sisi laves om til førskoleinstitution? 

 

Muligheden for at ændre Børnehaven Sisis til en førskoleinstitution som der er lavet i Maniitsoq 

med Aanikasik er også en mulighed, men det skal ske over en lang årrække. Personalenormeringen 

vil være den samme som den nuværende, hvis Sisi skal være en førskoleinstitution, det vil sige en 

pædagog, en socialhjælper og en ufaglært til 20 børn.  I Maniitsoq har det været en lang proces, at 

få omdannet Aanikasik til en førskolebørnehave. Der har været afholdt mange møder med 

personalet og forældre. Flytning af børn har også en negativ side. Børn som skal flytte fra den ene 

børnehave til en anden, hvor der er nyt personale og nye omgivelser, kan godt medføre at barnet 

stopper lidt i sin udvikling, ind til barnet falder til det nye sted. Personalet skal også først lære 

børnene kan kende  

Børnehaven Sisi har en normering på 60 børn, fordelt på 3 stuer.  

 

August 2018 er der i Sisimiut by 57 børn som er født i 2013 som skal starte i skole august 2019. 

Antallet af kommende skolebørn er dalende, for 3 år siden var der omkring 80 børn, i år var det 75 

børn og næste år omkring 57 børn, der skal starter i skole, mens de 0-3 år er stigende.  

Hvis vuggestuebørn er stigende, vil førskole i Sisi hjælpe på ventelisten.  

 

Sisimiut har 6 integrerede daginstitutioner, som alle har en stue med førskolebørn. Forberedelserne 

til at gøre disse børn skole klar starter allerede året før, børnene starte i skole. Hvis man vælger at 

omdanne Sisi til en førskole børnehave, skal alle disse børn flytte, det vil give uro og frustration i de 

første måneder efter flytningen, som vil give forsinkelser i børnenes indlæring. Børnene vil også 

skulle møde nyt personale, som skal lære barnet at kende.  
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Hvis Sisi skal omdannes som førskole børnehave vil Sisimiut have plads til 290 børnehavebørn i 

2020 når institutionen på Akia står færdig. Børn fra 0-6 år i Sisimiut er langsom stigende (se bilag 

1.),       

 

 2018 2020 med Akia u/Sisi Med Sisi førskole 

2020 

vuggestuepladser 192 216 216 

børnehave 250 230 290 

 

 

Bæredygtige konsekvenser 

I koalitionsaftalen for Qeqqata Kommunia står der at parterne finder det vigtigt, at børnene er sunde 

og raske og at der sikres daginstitutionspladser for alle børn.  

Det er bæredygtigt at kunne give børnene trygge rammer, tryghed omkring barnet giver trygge børn 

og forældre.  

    

 

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser for at omdanne en børnehave stue til en vuggestue stue, skal der 

anskaffes et puslebord, møbler, senge, dyner, sengetøj og legetøj. 

Pris for at omdanne en stue til vuggestue vil beløbe sig til ca. 175.000,00 kr. 

Økonomiske konsekvenser hvis Sisi skal bibeholdes som førskole børnehave, skal konto 50-03-12 

bibeholdes. 

 

 

 

 

Administrationens vurdering 

Sisimiut har 192 vuggestuepladser og 250 børnehavepladser i dag.  

Hvis en Børnehavestue omdannes til vuggestuestue, vil det give 204 vuggestuepladser og 230 

børnehavepladser. 

Akia daginstitution står færdig i 2020 med 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. 

Hvis Sisi flytter til Akia, hvor der nu er ved at bliver bygget en integrerede daginstitution, vil det 

give 

216 vuggestuepladser og 240 børnehavepladser i 2020. 

Hvis Sisi bibeholdes som førskolebørnehave vil vuggestue pladser være 216 og børnehavepladser 

290.  

Jf ovenfor med SISI og akia, hvor vi indarbejder SISI i 2020 

Førskolebørn som er født i foråret vil kunne få tilbud om at flytte til fritidshjemmene, hvis deres 

udvikling er alderssvarende.   

 

Indstilling 

Sagen fremlagt som orientering. 

 

 



Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 08/2018, den 10. september 

 2018 

 
 

Afgørelse 

 

Indstillingen godkendt 

 

Bilag:  

1. Graf for 0-5 årige i Qeqqata Kommunia byer 

2. Graf for 6-15 årige i Qeqqata Kommunia byer 
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Orienteringssager 

Punkt 06 Folkeskolernes årsberetninger 2017/ 2018 

Journal nr. 51.00 

 

Baggrund 

Skolebestyrelserne i Qeqqata Kommunia har fremsendt årsberetninger for skoleåret 2017/2018 inkl. 

beskrivelse af den overordnede plan for det nuværende skoleår.  

 

Regelgrundlag 

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. 

 

I henhold til § 47 stk. 12 aflægger skolebestyrelsen ved slutningen af hvert skoleår årsberetning til 

kommunalbestyrelsen om skolens virksomhed i det forløbne skoleår. I årsberetningen indgår 

desuden skolebestyrelsens overordnede plan for det kommende skoleårs aktiviteter 

 

Faktiske forhold 

Årsberetningerne oplyser generelt om skolernes forgangne år og den kommende planlægning.  

 

Skolelederne skal inden d. 1. oktober udarbejde kvalitetsrapport, der fremlægges til udvalget på 

næstkommende møde i oktober.  

Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs resultater af 

trintest, afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid, 

sygefravær, vikartimer, omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og 

erhvervsvalg og opfølgning på den foregående kvalitetsrapport. 

 

Tidligere har skolebestyrelsernes årsberetninger været meget forskellige i forhold til form og 

indhold, fordi det har været svært for skolerne at bedømme, hvad der præcist skal med. Derfor har 

administrationen udarbejdet en skabelon til årsberetning, som Udvalget for Uddannelse, Sundhed, 

Kultur og Fritid godkendte d. 4. september 2017. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Ingen bemærkninger. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Udarbejdelsen af årsberetningerne har ingen direkte økonomiske og administrative konsekvenser, 

men en bedre formidling af skolernes arbejde til udvalget, forældre og borgere skulle på sigt gerne 

føre til en bedre folkeskole.  

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at en skabelon til årsberetning vil medføre, at disse bliver mere 

ensartede og det bliver nemmere for kommunalbestyrelsen at få overblik over skolebestyrelsernes 

arbejde og ønsker for det kommende år. 
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Indstilling 

Det indstilles, at Uddannelses-, Sundheds- og Kultur- og Fritidsudvalget  

 Tager til årsberetningerne til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning, administrationen skal udarbejde en sagsfremtilling med vigtigste punkter til 

næstkommende møde. 

 

Bilag 

1. Årsberetning fra Minngortunnguup Atuarfia 

2. Årsberetning fra Nalunnguarfiup Atuarfia 

3. Årsberetning fra Kilaaseeraq Atuarfia 

4. Årsberetning fra Kangaamiut Atuarfia 

5. Årsberetning fra Atammik Atuarfia 

6. Årsberetning fra Itillip Atauarfia 

7. Årsberetning fra Qinnguata Atuarfia 

8. Årsberetning fra Sarfannguit Atuarfia 

9. Årsberetning fra Napasoq atuarfia 
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Punkt. 07 Eventuelt 

 

Ruth: Forespørgslen om Maniitsoq Idrætshallen blev besvaret. 

 

Anna Karen: Bibliotek i Kangerlussuaq – forespøgsel om ansættelsesforholdet blev besvaret, 

punkter der ønskes indblik i, vil blive besvaret på senere tidspunkt. 

 

Evelyn: Orienterede om sin deltagelse i et møde i Monngortuunnguup Atuarfia. Hun krævede at 

politiske målsætninger indsættes på skolernes intra. 

 


