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4. Bestyrelsesmøde den 28.05.2018 på HHE i Nuuk
Deltagere:










Karsten Lyberth-Klausen (KL-K) formand
Lena P. Fisker (LPF) næstformand
Daniel Skifte (DS)
Jeppe Ejvind Nielsen (JEN)
Paarnannguaq Tittussen (PT)
Christian Laursen (CL)
Poul Nørris Christensen (PNC) forstander
Jens Høegh Andersson (JHA) medarbejderrepræsentant
Anna Marie Knudsen (AMK) uddannelseschef, fungerende forstander, sekretær

Fraværende:


Jes Nyborg

Mødet startede kl. 9.00. KL-K bød velkommen. Dagsorden blev godkendt med bemærkning om at
årshjul skal sendes med til hvert bestyrelsesmøde. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde skal sættes på
dagsorden til næste bestyrelsesmøde.
Punkt 1. Godkendelse og underskrivning af referat fra den 23.2 – 26.2.2018
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Punkt 2. Status og vurdering af igangværende projekter og beslutninger
Upernaviarsuk:
Fårestalden i Upernaviarsuk har været under reparation i en længere periode, men arbejdet er
afsluttet her i foråret. Derudover trænger beboelseshuse og udstyr til renovering for ca. 3 –
4.000.000 kr. Efter et møde i Departementet er det formandens opfattelse, at den nye
naalakkersuisoq for området, Vivian Motzfeldt, skulle være velvillig stemt i forhold til at bevilge de
nødvendige midler. (Uddannelsesplan for fåreholderuddannelsen fremsendes til bestyrelsen)
Ifølge medierne skal Forsøgsstationen Upernaviarsuk køre et forsøg med minkavl. Det er Kommune
Kujalleq i samarbejde med Landbrugets konsulenttjeneste, der står bag projektet. Inuilis bestyrelse
har tidligere sagt nej til at indlemme minkavl i fåreholderskolens drift.
Skolelederen skal inviteres som tilforordnet til bestyrelsesmøderne.
Forholdene omkring renovering af Upernaviarsuk blev taget til efterretning.
FishTech-GL:
FishTech-GL består af 4 moduler. Det første hold har afsluttet 3 moduler med kursusbeviser for
hvert modul. Modul 4 bliver afholdt i foråret 2019. Uddannelsen er bygget op med udgangspunkt i
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Specialarbejderuddannelsen på EUC Nord i Hjørring. Uddannelsesplanen er færdig, men arbejdet
med at få kursusforløbet godkendt som et uddannelsesforløb i Departementet har ligget stille i en
længere periode på grund af valg til Selvstyret. Inuili har samlet et godt netværk af faglærere
omkring FishTech. PKU har bevilget midler til en reklamekampagne som skal sætte fokus på job i
fiskeindustrien.
På nuværende tidspunkt er det faglige indhold i uddannelsen færdigbearbejdet. Der mangler en
overordnet beslutning om hvordan de ydre rammer skal være, og den skal tages i samarbejde med
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.
For at komme videre i arbejdet skal vi anmode Sussi Wille Broge i Departementet for Uddannelse
Kultur og Kirke om at indkalde CL og Inuili til en arbejdsgruppe. Det må være en oplagt mulighed at
uddannelsen kommer ind under voksenlærlingesystemet.
Forventede aktiviteter i det kommende skoleår.
Der er planlagt 209 ugers undervisning i skoleåret 2018-2019. Det svarer til tidligere års produktion.
Der skal dog tages forbehold for at der er elever til de planlagte hold.
Der har været stor efterspørgsel på Inuilis kursustilbud i forårssemesteret. Det betyder at
efterårskalenderen er afhængig af en tillægsbevilling. Inuilis kursuskalender er tilrettelagt ud fra
erhvervslivets ønsker og behov. PKU-administrationen efterlyser kompetencegivende,
modulopbyggede kurser som er målrettet ufaglært arbejdskraft. Inuili tilbyder allerede disse kurser
indenfor servering, fiskeindustrien og hospitalsrengøring. Derudover arbejder vi på at oprette et
kursus som er målrettet job indenfor turistbranchen. Der er behov for personlige udviklingskurser
indenfor institutionsområdet. Bestyrelsen vil tage kontakt til DIH for evt. udarbejdelse af
kursusindhold. Andre områder hvor der er behov for kurser er salg, service, kommunikation og
hygiejne samt HACCP. Der er stadigvæk behov for praktikvejlederkurser. Ledelse er der også behov
for indenfor ernæringsassistentområdet, det kunne muligvis løfte kursisterne så de føler sig rustet til
at tage elever. Endelig er indkøb et aktuelt kursusemne.
Indenfor AMA-systemet arbejder man på at bevillingen skal stige mens PKU-systemet arbejder ud fra
et 3-årigt fast budget
Forventede aktiviteter blev taget til efterretning.
Projektgruppe for erhvervsuddannelser.
I forbindelse med Uddannelsesreformen har Departementet nedsat en arbejdsgruppe
”Sammenhæng og fleksibilitet i Uddannelsessystemet”. Gruppens medlemmer er interessenter
indenfor erhvervsskoleområdet. Inuili er repræsenteret i gruppen ved AMK. Det er tanken at
undervisningen på 11. og 12. klassetrin skal være mere praksisnær, altså med mindre
kateterundervisning. Det er metoden, der skal være anderledes end i folkeskolen. Punktet skal på til
hvert bestyrelsesmøde.
Punkt 3. Økonomi.
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Forbrug Året til dato blev taget til efterretning med en enkelt bemærkning vedrørende tab på
debitorer. Beløbet på kr. 112.000 dækker over manglende indbetaling af kursusafgift fra et kursus
afholdt i Ilulissat for fiskeindustrien samt ca. kr. 7.000 i manglende betaling fra elever for kost og
logi. Det skal bemærkes at det er udestående fra efteråret 2017, som Departementet egenhændigt
har valgt at afskrive. Hvis beløbene indgår efter de er afskrevet, tilfalder de automatisk Selvstyret,
ikke Inuilis regnskab.
Faktura for kursusafgifter bør sendes ud inden kurset afholdes. Betaling er en forudsætning for at
deltage.
Punkt 4. Emner til behandling.
Kriterier for godkendelse af virksomheder som praktikplads
Den eksisterende procedure blev taget til efterretning. Den betyder, at bestyrelsen har bemyndiget
Inuili til at behandle ansøgninger om godkendelse som praktikplads.
Inuili er i gang med at opdatere listen over godkendte praktikpladser med henblik på at listen skal
offentliggøres på vores hjemmeside. Indenfor restaurationsbranchen får man mange henvendelser
fra personer, der vil i gang med en uddannelse til ernæringsassistent. Vores studievejledning skal
være opmærksom på at oplyse eleverne om at branchen har brug for cater- og kantineassistenter.
Der er behov for at finde en løsning for hvordan skolen kan hjælpe de arbejdspladser, som har svært
ved at rekruttere faglært personale, og som derfor heller ikke kan tage elever.
Inuili skal arbejde på at skabe tættere kontakt med eleverne i de perioder, hvor eleverne er ude på
praktikpladserne, det kan være i form af opgaver.
Inuili tager SP-elever i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2002 om skolepraktik.
Ifølge bekendtgørelsen er der ikke definerede grænser for antal elever pr. faglært.
Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesmøde.
En arbejdsgiver har ret til at foretage løntræk for fravær i forbindelse med bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesarbejde er ikke at betragte som offentligt ombud. Der udbetales honorar til
bestyrelsesmedlemmer, og dette er tænkt som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Inuili
sender en henvendelse til Sundhedsvæsenet for at gøre opmærksom på at der kan være et problem.
Der ydes dagpenge efter gældende regler.
Punkt 5. Tema
Vision, Strategi.
Inuili skal udarbejde handleplaner for hvordan skolen vil arbejde med de opstillede strategipunkter.
Handleplanerne skal gøres målbare, og status skal tilkendegives ved trafiklys.
Punkt 6. Orientering fra formanden og forstanderen.
Formanden.
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Formanden oplyser, at arbejdet med ny arbejdstidsaftale for faglærere ligger stille. Det er kritisk idet
sidste lønstigning indenfor AK-området blev udløst for 4 år siden. Der skulle ligge en lønstigning,
men den er afhængig af at arbejdstidsaftalen bliver vedtaget.
KHRU har hidtil udskrevet dansk svendebrev til de elever, der har afsluttet hovedforløb på
TechCollege i Aalborg. De hævder nu det har været lovstridigt. Det er indtil nu ikke lykkedes at få
beslutningen omstødt, derfor har Departementet pålagt Inuili at udskrive svendebreve. Formanden
arbejder videre med sagen da den kan have principiel karakter, og derved også på sigt kan komme til
at få betydning for andre fagskoler, som har elever der tager hovedforløb i Danmark.
Hidtil har det fungeret på den måde, at elever, der kommer til TechCollege fra Grønland har fået
merit for den del af undervisningen, der har foregået i Grønland. Herefter er de overgået til det
danske uddannelsessystem, som afsluttes med dansk svendebrev. De grønlandske elever vil herefter
være sidestillet med PIU-elever, elever med praktik i udlandet.
Den forståelse, KHRU er gået over til er at Inuili har ”forlagt” en del af undervisningen,
hovedforløbene, til Danmark. Ud fra den forståelse er det Inuili der har ansvar for uddannelsen, og
det vil derfor også være Inuili, der skal udskrive svendebreve.
Forstanderen
På bygningsområdet har dette forår budt på en del udfordringer. Det faktum, at Nukissiorfiits pumpe
blev frostskadet i slutningen af februar satte gang i en kædereaktion af vand- og kloakskader, som
ikke har set sin afslutning endnu. Skaderne er meddelt Departementet, som er i gang med at
indhente tilbudspriser på en hårdt tiltrængt renovering af systemet.
Forholdene på i Upernavik er omtalt tidligere. FishTech er ligeledes omtalt tidligere. Kantinedriften
har været højt prioriteret de seneste år, således også i 2017. Det har medført underskud på driften,
som bl.a. skyldes udgifter til løn og færre indtægter da en del kurser er blevet afviklet decentralt.
På personaleområdet har vi desværre måttet sige farvel til en medarbejder, som har været
langtidssygemeldt.
Nyhedsbrev vil blive udsendt inden næste bestyrelsesmøde.
Punkt 7. Eventuelt
LP besøgte Inuili i forbindelse med at hun var censor for ernæringshjælperne. Inspektøren bad
hende om at holde en lille tale for dem og for kursister, som også havde sidste arbejdsdag på skolen.
Brandlovers’ arbejde med lay out til uddannelsesplaner og motiver til T shirts blev præsenteret for
bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde.
I mail dateret 18.03 skrev jeg: GM: 2. grundforløb afslutter undervisningen i uge 39. GM kunne godt
ligge i uge 37 eller 38? Vi skal have en afklaring hurtigst muligt, og inden næste bestyrelsesmøde, så
vi kan meddele det til arbejdspladserne. Samtidig skal jeg erindre om, at bestyrelsesmødet i
efteråret er planlagt til 08.11 – 09.11 i Narsaq, i forbindelse med afvikling af GM.
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Da jeg ikke fik tilbagemelding gik jeg ud fra, at næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt ifølge
årshjul den 11. november. Rejsedage skal fastlægges og den endelige dato for bestyrelsesmøde. Skal
det være søndag den 11.11?

Referatet godkendt d.

Karsten Lyberth-Klausen, formand

Anna Marie Knudsen, fung. forstander
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