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Referat af bestyrelsesmØde i Narsarsuaq d. 8.
december 2013
Deltagere: Bjørn Holm (BH), Karsten Klausen (KK), Ane Fleischer (AF), Erna Thomsen (ET), Frederik
Olsen (FO), Peter Magnussen (PM)
Tilforordnede: Steffen Lund (SL), Mette Barslund (MB), medarbejderrepræsentant Peter Rømer (PR),
medarbejderrepræsentant Nivi Olsen (NO), medarbejderrepraesentant Anita Belok Kaputu (AK),
elevrådsrepræsentant fra NIN Ivalu Frank Hansen (IH)
Afbud fra Henrik Sørensen (HS)

Start: Spndag d, 8, december kl. 11.00

1. Godkendelse af dagsorden
Arbejdet med serviceassistentuddannelse er påbegyndt. Nuka og Kista stiler efter at have et
oplæg klar til februar. Punkt 10 udgår derfor og de efterfØlgende punkter skifter nummer fra
11 til 10 osv. Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemaerkninger.
2.

Underskrivelse af referater fra seneste august 2013 og oktober 20l3bestyrelsesmØde 0
Referat af bestyrelsesmBdet august 2013 blev underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden (BH)
Steffen Lund er ansat som ny forstander i Qaqortoq.
NI Nuuk er ikke godkendte til gymnasiale fag, hvilket betyder NI Nuuk ikke må udbyde N?l.
Bestyrelsen arbejder forsat på at kunne udbyde NII fra NI Nuuk. Desuden vil det indgå i
skolernes høringsvar til departementet vedr. nyt lovforslag til gymnasielov.
BH og ET har afl'ioldt møde med personale på GU. Det var et godt mØde og der opleves en
positiv ånd ift. fusionen.
Der er afl'ioldt fællesrådsmøde. Formand og næstformand blev genvalgt. Ny sekretær er
Torben Hansen, som afløser Jesper Nielsen.
Departementet har afholdt stormØder i Nuuk for de forskellige undervisningssektorer. Der
arbejdes med en ny uddannelsesstrategi for den kommende periode.

Der har været noget polemik vedr. borgmester JØrgen Wæver Johansens ønske om at flytte N?
Nuuk til NI Qaqortoq. Bestyrelsen følge de politiske udmeldinger tæt. Det skaber uro hos
personalet på NI Nuuk.
4. Præsentation af resultatkontrakt 2014-17:

a. NIN (MB) - herunder hvilke tiltag, der er godkendt jf. mØde med departementet
MB gennemgik de forskellige punkter i resultatkontrakten og deres prioritering.
Departementet har rejst forskellige spØrgsmål, som MB har svaret på. Der afventes en
tilbagemelding fra departementet på hvilke tiltag der vil kunne støttes.
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b. GUNIQ (SL) - herunder prioritering af tiltag til møde med departementet
SL gennemgik den udsendte prioritering. Departementet har rejst et antal spørgsmål til
resultatkontrakterne for 2013 og 2014. Svar på disse spØrgsmål afsendes fra skolen.
Herefter vil departementet tage stilling til resultatkontrakten. Den skriftlige
prioritering, der var udsendt, blev godkendt.

Fælles for begge resultatkontrakter gaelder, at forstanderne arbejder videre med dem og
sender en opdateret version til departementet. Der indarbejdes mere målbare mål.
S. Strategiproces: Vision, mission og målsætninger
Med udgangspunkti det udsendte dokument vedr. NI Qaqortoqs strategioplaeg udspandt sig en
længere drØftelse om indholdet og retningen for skolen. Det blev aftalt, at bestyrelsens
bemærkninger indarbejdes i strategioplægget. Oplægget sendes i skriftlig hØring til
forretningsudvalget til endelig godkendelse. Herefter kan det offentliggØres.
NI Nuuk gennemgik oplæg til strategi med udgangspunkt i vision og mission udarbejdet af
bestyrelsen i 2010. Det blev aftalt, at bestyrelsens nye bemærkninger indarbejdes i
strategioplægget. Visionen fra 2010 fastholdes og danner basis for det videre arbejde. Der må
gerne arbejdes efter samme skabelon i NI Nuuk som for NI Qaqortoq.
6. Revision af Vedtægter og Forretningsorden
FØlgende forhold skal indarbejdes i vedtægterne:
Nyt navn til NI Qaqortoq
ø
*

§3 stk. 3 nr. 5 rettes
§5 rettes

Konsekvensen af gymnasiet i Qaqortoq skal indarbejdes
Delegering af beslutningskompetence skal gennemgås
§24 stk. 1 rettes og fØrste stk. 2 slettes
MB og SL udarbejder et udkast til næste bestyrelsesmøde.
ø
*

Forretningsordenen blev godkendt følgende ændringer:
*

ø

Punkt 3.1 ændres til "Indkaldelsen skal være ledsaget af dagsorden samt relevant
bilagsmateriale der skal oploades på eforum senest 14 dage fØr mØdet."
I hele dokumentet ændres "Departementet for ....." til "Departementet".

7. DrØftelse om og godkendelse af organisationsplan for GUNIQ (SL)
Forslag til ny organisationsplan for NI Qaqortoq blev drØftet og godkendt.
8. Drøftelse om og godkendelse af byggeri GUNIQ (SL)
Forslag til udvidelse af GUs bygning i Qaqortoq blev drØftet og godkendt.
9. DrØftelse om den videre strategi for udbud af gymnasiale fag NIN (MB)
NI Nuuk har udarbejdet et brev til Departementet om N?l. Departementet har i den forbindelse
udtrykt forskellige bekymringer i forbindelse med N?l vedr. undervisningskompetencer og
rektors undervisningskompetencer, administrative besværligheder mv. Bestyrelsen medtager
skolens betragtninger i høringssvar til ændring af gymnasieloven.
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10, Godkendelse af Uddannelsesplan for uddannelsen til Arktisk Turistguide (SL)
Drøftet og godkendt.
Der er Bnske om også at udbyde uddannelsen iIlulisat.
11. Godkendelse af navnekonkurrence for GUNIQ (SL)
Der udskrives en navnekonkurrence. Et udvalg bestående af BH, KK, ET og SL udvælger en
vinder. Desuden sender de et forslag til nyt navn i skriftlig hBring til resten af bestyrelsen samt
Departementet med svarfrist på en uge. Herefter offentliggØres navnet og dette indarbejdes i
udkast til skolens vedtægter.
Samme navnekonkurrence iværksættes for NI Nuuk. Et udvalg bestående af BH, KK, ET og MB
udvaelger en vinder. Desuden sender de et forslag til nyt navn i skriftlig høring til resten af
bestyrelsen samt Departementet med svarfrist på en uge. Herefter offentligg(»res navnet og
dette indarbejdes i udkast til skolens vedtægter.
12. Orientering om statistik på TNI (SL og MB)
Gennemgået og drøftet. Der er ca. 60 % der gennemfører uddannelsen. Taget til efterretning.
13, Intern og ekstern kommunikation jf. opgaveskemaet
Skemaet blev opdateret.
14. Eventuelt

Nivi Olsen - meddelelser fra personale i NI Nuuk:
Testout på TNI-uddannelsen. Der er dygtige elever, som kommer på
erhvervsuddannelserne og sættes på for lavt niveau. Kan man via testout indplacere
eleverne på højere niveau. Bestyrelsen anmoder om en beskrivelse indholdet med
indstilling til konklusion.
Medarbejderne spørger om skolerne NI Nuuk og NI Qaqortoq kan komme taettere på
ø

hinanden.

*

Som var på dette spØrgsmål oplyses, at skolerne allerede har en aftale om at udveksle
lærere. Hver skole har sine egne ledere og medarbejderrepræsentanter til at forhandle
de lokale aftaler og skolerne vil derfor ikke få samme aftaler og personalepolitik for
medarbejdere.
Kan lærerne på NI Nuuk tage gymnasiepædagogikum. Svaret er nej ikke pt.

Ivalu Frank Hansen - meddelelse fra eleverne i NI Nuuk:

@
*

Kan der indføres optagelseskrav til TNI, da der er mange der ikke er tilstrækkelig
motiverede. Det kan der godt. NI Nuuk overvejer, om det er hensigtsmæssigt.
Kan der indfØres en introuge på TNI. Ledelsen kigger på dette.
Kan der indføres en mormorordning, hvor en person kan passe børn for eksempeli
forbindelse med sygdom. Der ansØges om dette hos Departementet som en del af
frafaldspuljen.

15. Berammelse af næste bestyrelsesmØde
Næste bestyrelsesmøde 25. februar kl. 9.

MØde slut kl. 18:15
Referent: Steffen Lund
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