INUILI. Bestyrelsesmøde nr. 7. Hjemmeside

Bestyrelsesmøde, torsdag den 9. april 2015 i Narsaq.
Deltagere:









Erik Bjerregaard (EB), formand
Karsten Lyberth-Klausen (KL-K), næstformand
Ivan Kristensen (IK)
Helge Tang (HT)
Paarnannguaq Tittussen (PT)
Daniel Skifte (DS)
Poul Nørris Christensen (PNC), forstander, sekretær
Anna Marie Knudsen (AMK), uddannelseschef, referent.

Lena P. Fisker og medarbejderrepræsentant Irene Lind Jensen havde meldt afbud.
Mødet startede kl. 13.00 med velkomst af formanden og en påmindelse om, at næste møde kommer
til at finde sted på Food College Aalborg ultimo september.
Punkt 1.
Godkendelse og underskrivning af referat fra nr. 6 fra 16. december 2014.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Punkt 2.
Status og vurdering af igangværende projekter og beslutninger.
Forstanderen gennemgik status på visioner for bestyrelsesperioden 2014-17.
Vedr. studie- og fritidsmiljø. Inuili kan bruge budgetmidler til investeringer. Prioriteret ønskeliste
over fritidsfaciliteter udarbejdes inden sommer.
Bilag 2 A: Vision 5, APV og SU. Det er lovpligtigt at Inuili skal have en sikkerhedsorganisation
bestående af en repræsentant for medarbejderne og en fra ledelsen. Ifølge Arbejdstilsynet er det
vigtigt at dokumentere, at sikkerhedsspørgsmålet har ledelsens opmærksomhed. Forstanderen er
formand for SU, derudover er der repræsentanter for faglærerne, servicepersonalet,
administrationen, eleverne og ledelsen. For små virksomheder er det et lovkrav, at der afholdes 2
møder om året. Trivselsundersøgelse pågår, herunder elevevaluering.
Vedrørende vision 6, som handler om promovering af grønlandske råvarer, roste PT Inuilis initiativ
omkring sælkød i Qaqortoq i januar. Befolkningen var glad for projektet. Generelt mener
bestyrelsen, at Inuili er gode til at fremme brugen af grønlandske råvarer.
Omkring vision 9, CSR udtrykte bestyrelsen ønske om statistik over elforbrug i KW timer og
olieforbrug i liter.
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Punkt 3.
Økonomi.
Regnskabet blev godkendt. Formanden bad forstanderen videregive bestyrelsens ros til personalet,
som har skabt det gode aktivitetsniveau, i forening med dygtig ledelse. På sigt skal erhvervsskolerne
nok regne med at taxametertilskuddet bliver reduceret og grundtilskuddet hævet.
Punkt 4.
Emner til behandling.
Fiskeriteknologuddannelsen, jfr. Bilag 4A og 4B. På et møde i januar 2015 drøftede forstanderen,
formandskabet og departementet Inuilis hidtidige arbejde og dialog med erhvervslivet omkring
tilpasning af procesteknikeruddannelsen til erhvervets behov for uddannet arbejdskraft. Baggrunden
var bl.a. Departementets og erhvervets ønske om at flytte fiskeriteknologuddannelsen til en
nyoprettet afdeling af uddannelsen i Holstebro.
Konklusionen blev, at der ikke bliver nogen fiskeriteknologuddannelse på Inuili i 2015. Der skal
sammensættes en arbejdsgruppe med folk fra industrien med henblik på at undersøge, hvordan
fiskeriteknologuddannelsen kan genetableres i Grønland, evt. med den arktiske ingeniøruddannelse
som model. Kommissoriet skal skrives af næstformanden og forstanderen i samarbejde og arbejdet
skal være afsluttet i 2015, med orientering om forløbet til bestyrelsen på mødet i september.
Omkostningerne bæres af de enkelte virksomheder mens Inuili bærer næstformandens udgifter i
forbindelse arbejdsgruppen.
Procesteknikeruddannelsen fortsætter indtil videre som hidtil, med mulighed for specialisering i
forbindelse med speciale.
Punkt 5.
Tema.
Jfr. bilag 5A angående ønsket om flere kollegieværelser. Måske ligger der tidligere projekter, der kan
tages op. Tidsfristen for fremsættelse af større ønsker overfor Departementet skal undersøges.
Inuplan, Qaqortoq kan forespørges om at give et overslag over hvor meget renovering af Perlen og
kollegierne samt projektering af 32 kollegieværelser vil koste. Inuplan skal også give et bud på at lave
overetagen om til administration. Formandskabet og forstanderen går videre med sagen.
Vedrørende Upernaviarsuk: Inuili burde have særskilt bevilling til at renovere bygninger og til nyt
maskinel. Derfor bør ønsker til Departementet opdeles i 2:



Ønsker til Inuili
Ønsker til Landbrugsskolen

Angående kurser, som afholdes af Upernaviarsuk for AMA-midler: AMA-administrationen ønsker, at
Inuili overtager administration af kurserne. Det skal også undersøges hvordan Inuili kan sikre sig, at
undervisningen bliver gennemført i henhold til undervisningsplanen. Inuili bør kikke til Færøerne og
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Island for at undersøge, hvordan deres fåreholderuddannelser er bygget op. En mulighed er at
eleverne kunne starte deres uddannelse til fåreholdere her på Inuili.
Konklusionen er, at ønsker til resultatkontrakten specificeres som oven for, og at Inuili skal kræve
den tilstandsrapport gennemført, som Departementet har stillet i udsigt.
I forbindelse med uddannelsesplanen kom det frem, at der skal en bevilling på kr. 150.000 – 200.000
til for at lave en uddannelsesplan. Den kunne evt. laves i samarbejde med Færøerne og Island.
Formandskabet og forstanderen skal mødes i Nuuk for at skabe overblik over de store ønsker til
resultatkontrakten og til et møde med Departementet. Det drejer sig f.eks. om driftsbevilling til
fiskeriteknologuddannelsen og uddannelsesplan til samme samt uddannelsesplan til
fåreholderuddannelsen. Generelt set tyder det på, at ministeren, Nivi Olsen, ser positivt på en
fleksibel indgang til erhvervsuddannelserne således at elever, der ikke umiddelbart er kvalificerede
til optagelse, kan starte på et forskoleforløb ude på erhvervsskolerne. Der er et stort efterslæb på
uddannelsesområdet, som erhvervsskolerne kan være med til at løfte, derfor er det også vigtigt, at
Inuili udvider kapaciteten på kollegieområdet.
Punkt 6.
Orientering fra formanden og forstanderen.
Formanden udtalte mindeord om afdøde, tidligere forstander på Inuili, Bola Egede Martinsen. Inuili
kan ansøge AMA og PKU om ekstrabevillinger til afholdelse af kurser i efterårssemesteret.
Punkt 7.
Eventuelt.
Forstanderen bestiller overnatninger i Danmark i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.
Mødet sluttede kl. 17.30.

Referatet godkendt d.

Erik Bjerregaard, formand

Poul Nørris Christensen, forstander
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