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BETÆNKNING 
 

Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirkeudvalget 
 

vedrørende 
 

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om den gymnasiale uddannelse 
Fremsat af naalakkersuisoq for, Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender. 

 
 
 

Afgivet til forslagets 2. behandling 
 
 

Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkeudvalget har under behandlingen senest bestået af: 
 
Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, formand 
Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokrat, suppleant 
Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit, 
Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut 
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut 
 
 
Udvalget har efter 1. behandlingen den 22. september 2011 under EM2011/46 gennemgået 
forslaget. 
 
 
Forslagets indhold og formål 
Forslaget skal ses som den lovgivningsmæssige ramme for gymnasiereformen. 
Naalakkersuisuts hovedformål med gymnasiereformen er at udvikle landets gymnasiale 
uddannelse, således at flere unge gennemfører en gymnasial uddannelse, samtidig med at 
fagligheden styrkes, og den internationale studiekompetence fastholdes. 
 
Gymnasiereformen skal implementere et mere fleksibelt grønlandsk gymnasium, hvor elever 
med udgangspunkt i et fælles grundforløb kan vælge mellem forskellige studieretninger, som 
tilgodeser den enkelte elevs evner og interesser. Gymnasiereformen skal i højere grad styrke 
en differentieret elevgruppes motivation og læring. Med lovforslaget foreslås der indført én 
gymnasial uddannelse, ”den gymnasiale uddannelse, ilinniarnertunngorniartarneq”, som 
herefter rummer den nuværende grønlandske gymnasiale uddannelse (GU), den grønlandske 
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uddannelse til højere handelseksamen (Hhx) og den grønlandske uddannelse til højere teknisk 
eksamen (Htx). Uddannelsen er 3-årig og består af 6 semestre. 
 
Forslaget viderefører gymnasiets formål som en både studieforberedende og almendannende 
uddannelse, der giver adgang til videregående uddannelser i Grønland, Danmark og udlandet. 
 
Forslaget omfatter flere nyskabende elementer i forhold til de eksisterende gymnasiale 
uddannelser: 

1. Oprettelse af én gymnasial uddannelse med mulighed for faglig specialisering 
2. Uddybende beskrivelse af formålet med uddannelsen 
3. Objektiviserede optagelsesregler 
4. Ny struktur og opbygning med fælles grundforløb og forskellige studieretninger 
5. Nye fag 
6. Indførelse af årsnorm 
7. Tilbud om frivillig undervisning 
8. Undervisningen skal baseres på en andetsprogspædagogik 
9. Uddybende beskrivelse af arbejdsformer og pædagogiske principper 
10. Indførelse af lærerteams  
11. Styrkelse af skolens vejledningsopgaver 
12. Styrkelse af mulighederne for særligt tilrettelagte forløb 
13. Krav om forældrekontakt og uddybende beskrivelse af den løbende evaluering 
14. Uddybende beskrivelse af kompetencekrav til lærere og rektorer og disses ansvar 
15. Regler om rådgivende organer (lærerråd og elevråd) 
16. Sikring af kvalitetsudvikling og resultatvurdering på de enkelte gymnasieskoler 

 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til forslaget for uddybning om baggrunden for 
forslaget og om forslagets centrale elementer. 
 
Loven træder i kraft den 1. august 2012, kapitel 2 om optagelse dog den 1. januar 2012. 
 
1. behandling af forslaget i Inatsisartut 
 
Udvalget har bemærket sig, at der ved første behandlingen var almen tilfredshed med 
lovforslaget, men de enkelte partier havde blandt andet følgende bemærkninger: 
 
Inuit Ataqatigiit 

Inuit Ataqatigiit ønsker, at der indføres idræt fra det andet studieår som obligatorisk fag. 

Endvidere finder partiet, at introduktionen af kulturfag er en betydelig nyskabelse i 

forbindelse med reformen. 
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Siumut 

Siumut finder, at det er vigtigt, at understøtte det grønlandske sprog og at 

gymnasieuddannelsen tilpasses de grønlandske forhold. Endvidere finder Siumut, at det er 

vigtigt, at opgradere vejledning og støtte af eleverne, således at frafald undgås mest muligt. 

Demokraterne 

Demokraterne finder det vigtigt, at der ikke skæres ned på midlerne til den gymnasiale 

uddannelse og at der løbende arbejdes med forholdsregler for at frafald undgås mest muligt. 

Atassut 

Atassut finder det ligeledes vigtigt, at fastholde eleverne i uddannelsen og sænke den høje 

frafaldsprocent i gymnasiet blandt andet gennem tilsyn med den enkelte elevs trivsel. Endelig 

påpeger Atassut muligheden for at indføre et 4-årigt ”Team Greenland forløb” 

 

Kattusseqatigiit Partiiat 

Kattusseqatigiit Partiiat mener, at de uddannelsessøgende skal sikres bedre kår, og at der skal 

være en bedre forberedelse af eleverne til gymnasiet. 

 
Under førstebehandlingen blev der til naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og 
Kirke fremsat forskellige spørgsmål vedrørende lovforslaget. Naalakkersuisoq har ved brev af 
30. september 2011 orienteret udvalget om sine svar på disse spørgsmål. (Vedlagt som bilag 
1.) 
 
Høringssvar 
 
Forslaget har været udsendt til relevante høringsparter i perioden 25. maj til 29. juni 2011. 
Udvalget har bemærket sig, at høringen er foregået i en periode, hvor der generelt blandt 
skolefolk, er travlt med afvikling af eksaminer og afslutning inden sommerferien. Udvalget 
har dog ikke fundet, at dette i væsentlig grad har influeret på kvaliteten af høringen. 
 
De fremkomne høringssvar har givet anledning til nogle få ændringer i forslaget. De afgivne 
høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene opstillet 
af Inatsisartuts Formandskab. Der er af Departementet for Uddannelse og Forskning 
udarbejdet en samlet oversigt over de indkomne høringssvar tilføjet Departementets 
kommentarer. 
 
Udvalgets behandling af forslaget 
 
Udvalget finder, at der har været udført et omfattende forarbejde med inddragelse af relevante 
samarbejdsparter i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget. Udvalget har hæftet sig ved 
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Naalakkersuisuts svar til Finansudvalget i brev af 9. oktober 2009 hvori oplyses, at 
Naalakkersuisuts arbejde med uddannelsesreformerne netop har til formål, at hæve det faglige 
niveau på alle gymnasiale uddannelser. Det bør derfor også sikres, at det faglige niveau på 
gymnasierne bliver af en sådan standard, at lovens formål kan opfyldes herunder at det sikres, 
at en studentereksamen giver adgang til videregående uddannelser i Grønland, Danmark og 
udlandet ( § 1, stk. 2 ). 
 
Udvalget finder, at man med ordningen, hvor eleverne det første semester har et fælles 
grundforløb, for så først efter denne ”introduktion” til GU skal vælge studieretning, er en god 
start på uddannelsen, og giver eleverne en bedre baggrund for at vælge den studieretning, som 
de mener passer bedst. Udvalget finder, at fagligheden herved kan øges hos den enkelte elev, 
som nu mere specifikt kan gå efter undervisning på de områder, hvor vedkommende har sit 
interessefelt og finder sig bedst rustet. 
 
Samtidig er undervisningsformen ændret til elevcentreret undervisning, hvorved lærerne 
bedre kan tage hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og faglige niveau. I den 
forbindelse finder udvalget det godt, at undervisningen i alle fag foregår efter princippet om 
andetsprogspædagogik således, at eleverne kender begreberne både på grønlandsk og på 
fremmedsprog. 
 
I forbindelse med udvalgets behandling af gymnasiereformen, har udvalget været på et 
orienterende besøg på GU i Nuuk, hvor ledelse og medarbejdere orienterede om deres syn 
på- og arbejde med tilblivelsen af gymnasiereformen. Alle gav udtryk for, at de ser frem til at 
komme til at arbejde efter de nye regler. (Bilag 3,Notat fra udvalgsbesøg i GU Nuuk) 
 
Udvalget har følgende bemærkninger til lovforslaget: 
 

 Vedrørende § 28, stk. 6, 2. punktum forstår udvalget dette afsnit således, at hvis der 
er mange flere ansøgere end skolen har kapacitet til at optage, er det rektor, der 
vurderer, hvilke ansøgere, der kan optages under forudsætning af, at Naalakkersuisut 
har givet tilladelse til et begrænset meroptag jfr. § 28, stk. 6, 1. punktum. 

 Vedrørende § 29 finder udvalget det velbegrundet, at gymnasieskolerne hvert år kan 
beslutte, hvilke studieretninger, der ønskes udbudt således at studieforløbene hele 
tiden kan tilpasses de aktuelle ønsker og behov. Udvalget påpeger, at Naalakkersuisut 
ved fastsættelse af regler for rammerne for oprettelse af studieretninger skal tage 
hensyn til, at der i alt fald for de mest søgte studiegrene så vidt muligt ikke opstår 
regionale uligheder i elevernes valgmuligheder. 

 Vedrørende mulighederne for eventuelt at oprette et 4-årigt Team Greenland forløb, 
finder udvalget, at et sådant forløb, vil kunne falde ind under reglerne i § 42 

 Vedrørende § 46, stk. 1, forstår udvalget formuleringen: ”fastsat antal mundtlige eller 
skriftlige prøver” således, at der til studentereksamen vil være mulighed for samtidig 
at fastsætte både mundtlige og skriftlige prøver. 
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Udvalget finder det endvidere hensigtsmæssigt, at antallet af prøver fastsættes af 
Naalakkersuisut idet det dog forudsættes, at antallet af prøver for de forskellige 
uddannelsesgrene fastsættes således, at sværhedsgraden af eksamen og de i den 
forbindelse afholdte prøver er sammenlignelige for de enkelte uddannelsesgrene fra år 
til år. 

 Under debatten i forbindelse med førstebehandlingen af lovforslaget blev det nævnt, 
at idræt kun er et obligatorisk fag i grundforløbet. Under hensyn til antagelsen om, at 
fysisk aktivitet er medvirkende til at øge indlæringsevnen hos eleverne, anbefaler 
udvalget, at faget idræt prioriteres i undervisningen også ud over grundforløbet. 

 Med hensyn til lovforslagets kriterier for optagelse på den gymnasiale uddannelse, 
har udvalget ingen umiddelbare bemærkninger hertil, men finder dog, at skolernes 
erfaringer med anvendelsen af kriterierne sammenholdt med antallet af optagne og 
frafaldne elever skal vurderes senest når første årgang har gennemført en 
studentereksamen efter den nye lovgivning om den gymnasiale uddannelse. 

 
Generelt finder udvalget, at der skal sættes massivt ind for at mindske frafaldet fra den 
gymnasiale uddannelse. Studievejledningen bør i den forbindelse såvel før, som under GU-
uddannelsen opprioriteres meget, og udvalget finder, at området skal tilføres 
tilstrækkelige midler til, at studievejlederne kan få den fornødne uddannelse og de 
fornødne redskaber til at tackle de specielle forhold, der blandt andre følger med det, at 
mange af de unge er nødt til at flytte hjemmefra for at kunne deltage i undervisningen. 
Udvalget finder det i den forbindelse også meget vigtigt, at teamlærerordningen er med til at 
sørge for, at der er trivsel i klasserne og spotte elever, der ikke har det godt i skolen eller på 
kollegiet. Udvalget finder det endvidere vigtigt at fastholde muligheden for en 
kontaktfamilie til de elever, der har et sådant behov. 
 
Endelig finder udvalget, at man skal opprioritere fremstillingen af undervisningsmaterialer, 
der er tilpasset den nye GU-reform. 
 
Forslagets økonomiske konsekvenser 
 
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er ikke nærmere beskrevet under 
forslagets almindelige bemærkninger, og udvalget kan ikke se, om de i finanslovforslaget for 
2012 afsatte midler vil være i stand til at dække udgifterne ved en gennemførelse af loven. I 
finanslovforslaget 2012 side 78 oplyses det, at GU reformen først vil blive implementeret i 
takt med, at rammerne indenfor undervisningssektoren tillader det. 
 
I bemærkninger til et høringssvar afgivet af Finansdepartementet oplyses det, at 
Naalakkersuisut til andenbehandlingen af forslag til finanslov for 2012 vil fremsætte et 
ændringsforslag vedrørende finansieringen af lovforslaget om den gymnasiale uddannelse Det 
er således endnu uvist hvor store midler, der skal findes for at implementere GU-reformen 
udover de på hovedkonto 20.11.61 i forvejen afsatte reserver, og hvilke konsekvenser en 
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udskydelse af reformens implementering vil kunne få for uddannelsesindsatsens 
målsætninger. 
 
Naalakkersuisuts ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2012 samt naalakkersuisoqs svar 
af 26. oktober 2011 til samråd med Finansudvalget er vedlagt som bilag 2 til nærværende 
betænkning 
 
Udvalget har taget ovennævnte svar til Finansudvalget til efterretning, idet udvalget forstår 
svaret således, at det vil være muligt på forsvarlig vis, at gennemføre ”light udgaven” af 
GU-reformen under forudsætning af, at de foreslåede ændringer til Finanslovforslaget 
for 2012 vedtages af Inatsisartut 
 
Et enigt udvalg indstiller det fremlagte lovforslag til vedtagelse ved Inatsisartuts 2. 
behandling. 

 
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 
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	Fremsat af naalakkersuisoq for, Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender.




EM2011/46   Bilag 2 


 


 


 


 


 







 


 


2012-imut Aningaasanut Inatsisissaq pillugu Aningaasaqarnermik


Ataatsimiititamik isumasioqatigiinnermut akissuteqaat  
Matuma ataani Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaata 2012‐imut Aningaasanut Inatsisissamut 


tunngatillugu sisamanngornermi 27. oktober 2011‐imi isumasoqatigiinnissamut aggersaanermut  atatillugu 


apeqquteqaataanut akissuteqaatit ilaatinneqarput. 


 


Akissuteqaatit apeqquteqaatit ataasiakkaat nangillugit ataatungaanni allanneqarput tamarmillu ”Akissut”‐


mik ersarissakkamik allassimasumik aallartillutik. 


 


Apeqqut: 
Apeqqummut tunuliaqutaasoq: 
Apeqqummut 3.9a-mut GU-mi ilinniarnerup aaqqissuteqqinnissaanut tunngasumut Naalakkersuisunut 
ilaasortap akissutaa. 
 
Isumasioqatigiinnissaq siunertaralugu Aningaasaqarnermut Ataatsimiititap apeqqute-qaatai: 


a. Ataatsimiititami ilaasortat paasinninnerat naapertorlugu GU-mi ilinniarnerup 
aaqqissuuteqqinnissanut atatillugu aaqqiissutissamik “akikinnerusumik” aammalu aaqqiissutissamik 
tamakkiisumik eqqarsaateqartoqarsimasoq. Aaqqiissutissat taakkua marluusut assigiinngissutaat 
tassungalu atatillugu ukiumut aningaasatuutigisariaqakkat assigiinngissutaat  pillugu Naalakker-  
suisunut ilaasortap naatsumik nassuiarsinnaanerlugit?                                                                     


b. Akissuteqaammi takuneqarsinnaavoq aaqqissussineq august 2012-mi aallartinnneqassappat 2012-
mut aningaasartuutissanik minnerpaamik nassaartoqartariaqartoq. Akissuteqaammi 
takuneqarsinnaavoq aningaasatigut inatsississap aappassaaneerneqarnissaanut atatillugu tema 5-
imi allannguutissatut siunnersuut taamaallat annikitsuinnarnik aningaasartarqartoq. Tamanna 
aaqqissuussinissamut atatillugu qanoq kinguneqassava?   


c. GU-mi ilinniartitaanerup aaqqissuuteqqinneqarnerata ullumikkut aaqqissuus-saanera qanoq 
pitsanngortissavaa kiisalu Naalakkersuisunut ilaasortap ilinniartitaanerup tungaatigut  politikikkut 
siunniussat takorluukkallu eqqartugai qanoq piviusunngortinneqassappat?  


d. Aaqqissuusseqqinnerup maannakkut isikkoqarnerattut isikoqartup saniatigut Naalakkersuisunut 
ilasortap piffissap ingerlanerani periarfissat allat sorpiaat siunniussat takorluukkallu 
piviusunngortinnissaat eqqarsaatigalugu eqqar-saatersuutigisimavai, periarfissallu pineqartut allat 
piviusunngortinneqarni-ssaannut atatillugu aningaasatigut kingunerisassat qanoq ittut 
naatsorsuutigineqarsimappat?    







e. GU-mi ilanniartitaanerup aaqqissuuteqqinneqarneratigut kalaallit ilinniartut Kalaallit-nunaanni 
Danmarkimilu ilinniarnerminnik ingerlatseqqinnissamut atatillugu qaffasinnerusumik ilinniarfinnit 
tiguneqarnissamut naammassinninnis-samullu periarfissaasigut sutigut pitsaanngoriartissavai?   


f. Ukiuni missingersersuiffiusuni aningaasanik aalajangersimasunut atugassanik 
immikkoortitsereernissamut siunnersuuteqartoqareernikuuvaa, tassa soorlu assersuutigalugu 
ilinniarnermut tapiissutinut annertunerusunut, akiliunneqarluni angalanernut, kiisalu inissianut 
kollegianut amerlenerusunut, tassa aqqissuusseqqinnerup kingunerisassaanik pitsaasunik 
tunngaveqartumik ilinniarniarniarlutik qinnuteqartussat amerlanerulernissaasa kingunerisaanik GU-
mi ilinniartut amerlanerusut inissaannut atugassanik?   


g. Suliniutit iluatitsiffiusut soorlu aningaasatigut allatigullu iluatsitsiffiusut anguneqarsinnaasullu suut 
suullu kukkusumik suliniutigineqarsimasut Naalakkersuisunut ilaasortamit aaqqissuuseqqinnermut 
atatillugu nalunaarsorneqarpat? 


h. 2002/2003-p nalaani meeqqat atuarfinnut atatillugu aaqqissuuseqqinnerup 
aalajangiunneqarneranut atatillugu GU-mi aaqqissuuseqqinnermik inger-laannartumik 
malitseqartinneqarnissaa takorlooreerneqarsimassagaluarpoq, tassami atuarfitsialaap atuutilernerata 
kingunerisaanik  ilinniartussatut tigune-qartussat ukiumik ataatsimik marlunnilluunniit 
ukiukinnerusussaammata. Sooq piffissami eqqortumi peqqissaartumik iliuuseqartoqarsimanngila, 
tassami taa-manikkulli GU-mi ilinniartitaanermik aaqqissuuseqqinneq aallartinneqareer-simallunilu 
piviusunngortinneqareersimassagaluarpoq, taamaaliornikkut GU aammaluni GU-mi ilinniartussatut 
tiguneqarsimasut  atuarfitsialaap kiisalu GU-mi ilinniartitaanerup ullumikkutut isikkoqarnerata  
ataaqatigiinnginnerisa kingunerisaanik ajornartorsiutinik nalaataqarsimassanngikkaluarmata. Kiisalu 
GU-mi ilinniartitaanerup aaqqissuuteqqinneqarnerata kingusinaarneratigut aningaasartuutinik 
annertunerusunik kinguneqarpoq. 


 


Akissut a: Aaqqissuusseqqinneq tamarmiusoq suliniutissanik pingaarnerusunik 24‐nik imaqarpoq. 


Suliniutissat taakkua ilaat sipaarniarfigineqarput taakkuni matuma ataani tabel‐imi takuneqarsinnaapput, 


taakkualu takutippaat aqqissuusseqqinnerup ”akikinnerusup” kiisalu ”tamakkiisup” assigiinngissutaat 


takutippaat. Tabellimi ukiuni 2012‐2014‐imi sulinniutini ataasiakkaani assigiinngissutit mio. kroninngorlugit  


aaqqissuusseqqinnerit ”tamakkiisut” ”akikinnerusullu” assigiinngissutaat ersersinneqarpoq. Suliniutissat 


ilaat tamakkiivillugit sipaarniutigineqarsimapput.                        


  


 Suliniutit allanngortitat GU‐milu ilinniartitaanerup tamakkiisunik 


aaqqissuteqqinnerqartussamumi suliniutigineqartussanut 


naleqqiullugu sipaarniutit: 


Tamakkiisumut naleqqiullugu 


sipaarniutut  (mio. kr.)   


Suliniut 


nr. 


Pingaarnerusumik suliniut  Suliniut 


2012  2013  2014 


3  Pædagogikum kalaallisut  Ineriartorneq  0,3  0,3  0,3 


      Ingerlatsineq  2,8  2,8  2,8 


9  Aqqissuussinerup 


avataaniit 


Suleqatigiit 


malitsigitinneqartut   0,25  0,5  0,5 







ingerlaavartumik 


nalilersornera 


10  Ungsissumut atuartitsineq  Naleqqussaaneq 


ineriartornerlu   0,5  0  ‐0,5 


      Piginnasatigut 


ineriartortitsineq   IT‐milu 


atortut  3  3  2 


11  Naalakkersuisoqarfiup 


nakkutilliinera 


Ineriartortitsineq 


piviusunngortitsinerullu 


qulakkeernera   0,45  0,45  0,45 


12  Immikkut atuartitsineq 


namminerisamik 


Eqimattanut ataasiakkaanullu 


0,185  0,38  0,38 


13  Tapersersuineq 


aqqutissiussineq 


siunnersuinerlu  


Ilinniarnermi 


aqqutissiussinernik 


pisariaqartitsineq 


annertusisaq   0,2  0,4  0,4 


      Kollegiani ilinniartitsisumik 


attaveqarneq  0,425  0,85  0,85 


      Meeqqat atuarfiannut 


attaveqarnermik pilersitsineq   0,3  0,6  0,6 


14  Ingerlaneq immikkut 


aaqqissuussaq 


Ilinniarnerup aallartinnerani 


fagitigut qaffassaaneq   0,085  0,17  0,17 


      Ataasiakkat ingerlanerat  0,19  0,38  0,38 


15  Perorsaanikkut 


ilisimatusarneq 


inerisaanermillu 


suliaqarneq  


Gymnasiami perorsaanikkut 


lektoritut atorfik  


0,25  0,5  0,5 


      Atuartitsinikkut assistentit 


aamma allatsitut sulinerit   0,42  0,84  0,84 


16  Studiestruktur nutaaq/ 


Ilinniatitsisut tiimii 


amerlanerit 


A‐ og B‐niveau holdit 


amerlanerit pissutigalugit 


aningaasartuuteqarnerulerneq 0,485  0,975  0,975 


18  Piviusunngortitsiniarnermi  Atuartunik coacherineq  0,1875  0,375  0,375 







suliaqarneq (anti‐frafald)  (sunngiffik pilersaarusiornerlu)


      Atuarfinnut agentit (meeqqat 


atuarfiannik attaveqarneq)  0  0,01  0,01 


      Ilaqutariit pulaartakkat   0,0175  0,045  0,045 


      Kollegiani najugaqartut 


ataatsmoorlutik sammisaat  0,1475  0,295  0,295 


19  Allanngortiterineq (illut 


annertussusaat) 


Science‐mut inissaq 


0,5  0  0 


20  Nerinermut 


aaqqissuussineq 


Tapiinissamik neqeroorneq 


imaluunnit nerisitsisut  1  2  2 


21  Immikkut perorsaanermut 


tapertaralugu suliniutit 


Støttetimit, uddannelsespulje 


atortussallu tapertassat  0,6  1,2  1,2 


I alt        12,3  16,1  14,6 


 


Akissut b: Aaqqissuusseqqinnermut atatillugu 2012‐imut suli 14,7 mio. kr. immikkoortinnissaat suli 


kissaatigineqarpoq, kisiannili 5,19 mio. kr. kontomi pingaarnermi 40.01.08‐mi, tassa Ilinniarnermut 


Sektorprogram‐imi kiisalu ilinniarnikkut immikkut ittumik suliniuteqarnermi nuussuinikkut 


pissarsiarineqarmat sinneruttut 9,5 mio. kr. kontomi pingaarnermi allannguinerit 


aningaasalersorneqarnertut takuneqarsinnaapput. 


 


Akissut c: Ilinniartitaanikkut pilersaarutip inuusuttut ilinniarfiinut isertartut amerla‐nerulersinnerisut, 


ilinniarnernillu taamaatitsiinnartartut ikilisinneqarnerisigut fagitigullu ilinniagassatigut qaffassaanikkut 


amerlanerusunik ilinniartitsisalernermik takorluugai ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniakkat 


kalaalinngorsarneqarnissaat, tassani oqaatsinut tunngasut ilanngullugit, aammalu atuartitsinermi atortut 


inerisarneqarnissaat,  perorsaanermut tunngasut kiisalu ilinniaqqinnerit aaqqissuusseqqinnerup 


pingaarnertut anguniagaasa anguneqarnissaannut pingaarutilimmik inissisimapput.  Kiisalu nutaatut 


eqqarsaatigineqarpoq ilinniarfiit ilinniartut ataatsimoorlutik inuunerannut naleqquttunngorsarneqarnissaat, 


tamatumunngali ilaatillugu ilinniarnerni kollegianilu inuunerit innunnut ataqatigiinnerulernissaat ilaatigut 


ilinniarnikkut ilikkagassanut nalinginnaasunut atatillugu, kisiannili aammattaaq tunngaviusumik 


ilinniarnissamut piareersarnermi kiisalu fagitigut ilisimasaqalernissami. Tamatumani inissisimapput 


perorsaanerup, ingerlatsinerup inooqataanermullu tunngatillugu suliniutit, taakkualu ilaatigut ilinniartut 


ataasiakkaat pisariaqartitaasigut ineriartornerisigullu ingerlaavartumik nalilersuinerit, taamaaliornikkummi 


ilinniarnermik naammassinninnissamut periarfissat annertusisinneqassapput, ilinniartullu matut ammasut 


amerlanerusut aqqutigisinnalissavaat. Pingaarnerpaamillu ilinniartitaanermi ilusiliinerup nutaap, 


tunngaviusumik ingerlatsivimmik tamatumalu kingunerisaanik ilinniakkap sumut ingerlanissaanik imaqartoq 







aqqutigalugu ilinniartut siusinnerusumut naleqqiullugu fagitigut ilisimasatigut qaffasinnerusumik 


angusaqartalernissamut periarfissaqarnerulissallutik. Tamakkua saniatigut aaqqissuusseqqikkut fagitigut 


tapersiinissamut periarfissat arlaqartut eqqarsaatiginerput, taamaaliornikkut ilinniartut ataasiakkaat 


fagitigut ilisimasaasigut sapinngisaq tamaat qaffassaasinnaaniassatmmat. 


 


Akissut d: Aaqqissuusseqqinnerup maannakkorpiaq ilusilerneqarnera tassaavoq ilaatigut atuartut, 


ilinniartitsisut, atuarfinni pisortat, nunani tamani inuit ilisimasatigut atorneqarsinnaasut, tamatumunngalu 


atatillugu qallunaat undervisningsministeriaat, suleqatiginerisigut ineriartortitsinermik  ingerlatsinerup 


inernera. Taamatut suliaqarsimaneq oqaatigilluaannarlugu 2003‐miilli aallartinneqarsimavoq, 


taamaattumillu tamatumunnga taartaasinnaasumik peqartoqanngilaq tassami attuumassuteqartut 


matumani pineqartut suleqatigiinnerisigut ineriartortitsineq pisimammat, tamatumanilu 


ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartitaanerup sapinngisamik pitsaanerpaamik fagitigut pitsaasumik 


inissisimanissaa ilinniartullu qitiutinneqarnissaat pillugu ingerlaavartumik nalilersuineq 


ingerlanneqarsimalluni, tassa ilinniarfinni unammilligassat ulluni makkunani nalaattakkavut 


eqqarsaatigalugit, tamakkualu kingunerisaannik inuusuttut amerlanerusut ilinniagaqalernissaat 


eqqarsaatigalugu, tamatumunngalu atatillugu ilinniakkat annertuumik unammillersinnaassuseqartut 


inissisimalersillugit. 


 


Akissut e: Aaqqissuusseqqinnermi ilinniakkat sammivilerneqarnissaannik fagitigut piginnaasatigut 


nalinginnaasumik qaffaanissamik siusinnerusunut naleqqiullugu A‐ aamma B‐niveau‐ni faginik 


amerlanerusunik pilersitsinissaq pisariaqarpoq. Ilinniakkatigut sammivinnik ataatsimut aaqqissuinerni 


aalajangersaanermi ataatsimi arlaqartuniluunniit siunertaavoq qaffasinnerusumik ilinniarnernut 


tiguneqarnissamut piumasaqaatinik naammassinninnissaq. Taamaattumillu ilinniarnerni sammiviit Kalaallit 


Nunaanni Danmarkimilu qaffasinnerusumik ilinniarnerit aalajangersimasumik naatsumik, akunnattumik 


sivisuumillu siunertallit neqeroorutigineqarsinnaalissallutik. 


 


Akissut f: Maanna kontomi pingaarnermi 40.02.07‐imi Immikkut ikiorsiissutit, angalanermut 


aningaasartuutit il.il., suliffeqarfiit annertunerusumik aningaasaleeq‐qinnissaq kissaatigineqareerpoq, 


tassanilu 2012‐imut aningaasatigut inatsisissat aappassaaneerneqarnissaanut atatillugu allannguutissatut 


siunnersuummi  suliffeqarfiit annertunerusumik angalanernut aningaasartuuteqalernissaat 


takuneqarsinaassaaq. Ilaatigullu ilinniarnertuun‐ngorniat ilinniarfianni aaqqissussinikkut nutarterinissamut 


atatillugu inatsisissatut siunnersuummi oqaaseqaatini takuneqarsinnaalissaaq ukiuni arlaqartuni 


ilinniartussat amerlassutsimikkit aalaakkaasuunissaat naatsorsuuti‐gineqartoq. Inuusuttut ukioqatigiiaat 


ilinniarnissamut qinnuteqaataasa procentinngorlugu amerlinissaat naatsorsuutigineqarpoq – kiisalu 


naatsorsuutigineqarpoq inuusuttut amerlanerusut ilinniarfinniiginnartussat amerliumaartut. Naak 


ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartut amerlassutsimikkut ullumikkorniit amerlanerusussaagaluartut, 


inuusuttut ikioqatigiiaat 2020‐nngortinnagu ikileriarnissaannik kinguneqartussaavoq. Ullumikkummi 


inuusuttut pingajorarterutaasa missaaniittut ilinniarnertuunngorniartut ilinniarfiannut tiguneqartarput, 







naallu inuusuttut affaasa  missaat tiguneqartalernissaannut qaffariaateqartussaagaluartoq, 


ilinniarnertuunngorniarfinni ilinniartut  ullumikkumut ilinniartuutigisatsinnut  naleqqiullugu 


ikinnerulersussaapput. Taamaattumillu ilinniarner‐mut tapiissummik annertunerusunik inissanik 


annertusaanissaq ullumikkut kollegianik immikkut ittumik pisariaqartinneqartunik amerlanerusunik 


pisariaqartitsisoqassanersoq nalilersorneqanngilaq, tassami ullumikkut kissaatigineqartutut GU‐Nuummi 


kiisalu GU‐Aasianni kollegiat pisariaqatitat tamarmiusut sananeqarnissaat naammassineqassapput, tassa 


kollegiat atorunnaartussat, nutarterneqartussat annertusineqartussallu eqqarsaatigalugit. 


 


Akissut g: Suleqatigiinnik nalilersuinermik suliaqartussanik pilersitsnissaq kissaa‐tigineqarpoq, taakkualu 


aaqqissuusseqqinneq malinnaavigissavaat kiisalu suliniutit ataasiakkaat qanoq pissarsiviutiginerat 


malinnaavigissallugu. Suleqatigiissitap taassuma qarasaasiatugt paasissutissanik databank‐imik 


paasiniummillu ineriartortitsissaaq, tassa kinguneri angusallu takuneqarsinnaalerniassammata, 


nalimmassaanerillu periarfis‐saqalerniassammata. Pingaarnerusumik ilinniarnertuunngorniarfiup 


aaqqissuteq‐qinneqarneranut atatillugu aammattaaq tunngaviit ilinniartitaanermut pilersaarummut 


ilinniarnermik taamaatitsinernut, naammassinninnernut fagitigullu piginnaasatigut attuumassuteqartut 


naatsorsorneqarsinnaasunik nalilersuisinnaanissat ilaatinneqarput, kiisalu UNESCO‐p innuttaasut 


ilinniarsimanerisa qaffasissussaannik uuttortaanermi periutsit ilaatinneqarput. Kiisalu qallunaat 


undervisningsministeriaannik ingerlaavartumik piumasaqaatinik naammassinninneq pillugu suleqateqarneq 


ingerlanneqarpoq. 


  


Akissut h: Ilinniarnertunngorniarfiup aaqqissuuteqqinneqarneraniik suliaqarneq meeqqat atuarfiata 


aqqissuunneqarneranik atuutilersitsineq aalajangerneqarniariarmat aallartinneqarpoq, kisiannili 


pitsaassutsikkut angusassaq naammaginartoq angussagaanni suliniuteqarneq sivisooq 


ingerlanneqaqqaartariaqarpoq, tamannaluni  pingaarnerpaamik inissisimatissimavarput. Tamatuma 


saniatigut ilinniarnertuunngorniat atuarfiannik qallunaat naalagaafianniit aatsaat 2009‐mi 


tigusinnaasimavarput, tamannalu sioqqullugu isumatigiinniarneq piffissamik sivisuumi 


ingerlanneqarsimavoq. Tamakkua tamarmik ataatsimut katillutik kingunerisimavaat, aatsaat massakkut 


ilinniarnertuunngorniat ilinniarfiata aaqqissuuteqqinnissaanik ingerlatsinissap eqqun‐neqarnissaanut 


piareersimagatta. Tamakkua tunngavigalugit sulinerup inger‐lanneqarnerata sivisunerunerata 


kingunerisaanik akitsorsaasoqarsimavoq, piffissallu akunneratigut inuusuttunik ilinniartitaanikkut 


ikioriarsinnaasimanngisatsinnik inuiaqatigiit aningaasatigut annertuumik annaasaqarfigisimavaat. 


Taamaakkaluartorli kukkusumik aaqqissuusseqqittoqarneratigut nukingerpallaartumillu 


piviusunngortitsinikkut annaasa‐qaataasussagaluartut tamanna illuatungilersinnaasimavaat, tassa maanna 


suliassatigut unammilligassatigullu angusarisat Naalakkersuisut ilinniartitaanerit tungaatigut 


siunniussaannik pitsaasunik angusaqarnissaq iluatsitsinissarlu piumasaqaataammata. 
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Svar til samråd i FU vedrørende FFL 2012  


 
I nedenstående følger svar på de af Inatsisartuts Finansudvalg fremsendte spørgsmål vedrørende FFL 2012 i 


forbindelse med indkaldelse til samråd torsdag den 27. oktober 2011. 


 


Besvarelserne er anført i forlængelse af de enkelte spørgsmål og er alle indledt med ordet ”svar” fremhævet 
med skrifttypen fed. 
 
Spørgsmål: 
Baggrund for spørgsmålet: 
Naalakkersuisutmedlemmets besvarelse af spg. 3.9a vedrørende reformen af den gymnasiale uddannelse 
(GU). 
 
Finansudvalgets spørgsmål m.h.p. samråd: 







i. Det er udvalgsmedlemmernes forståelse, at der i forbindelse med GU reformen er overvejet hhv. 
en økonomisk ”light-udgave” såvel som en komplet udgave. Kan Naalakkersuisutmedlemmet kort 
redegøre for forskellen mellem disse to udgaver og de hermed forbundne årlige udgifter? 


j. Det fremgår af svaret, at der skal findes yderligere minimum 14,7 mio. kr. i 2012 hvis reformen skal 
opstartes i august 2012. Med ændringsforslagene til 2. behandlingen under tema 5 søges imidlertid 
kun om et mindre beløb. Hvilke konsekvenser vil dette have for reformen? 


k. Hvorledes fremmer GU reformen i dens nuværende form konkret realiseringen af 
Naalakkersuisutmedlemmets udtrykte politiske mål og visioner for uddannelsesområdet? 


l. Hvilke andre alternativer end reformen i dens nuværende udformning har 
Naalakkersuisutmedlemmet undervejs overvejet med henblik på at opnå disse mål og visioner og 
hvilke anslåede økonomiske konsekvenser ville være forbundet med realiseringen af disse 
alternativer?  


m. Hvorledes fremmer GU reformen konkret grønlandske studerendes muligheder for optagelse på og 
gennemførelse af videregående studier i såvel Grønland som i Danmark? 


n. Er der i overslagsårene allerede foreslået afsat korresponderende midler til f.eks. mere 
uddannelsesstøtte, frirejser og flere kollegieværelser på baggrund af reformens forventede positive 
effekter og heraf øgede søgning til – og elever på - GU? 


o. Hvilke konkrete og målbare hhv. økonomiske og øvrige succeskriterier og fejkriterier har 
Naalakkersuisutmedlemmet selv opstillet for reformen?  


p. Umiddelbart skulle man synes, at man omkring 2002/2003 i forbindelse med vedtagelsen af 
folkeskolereformen uden videre kunne forudse, at det ville medføre behov for ændringer på GU, når 
de optagne elever som følge af atuarfitsialak blev 1-2 år yngre. Hvorfor udviste man ikke rettidig 
omhu og igangsatte/implementerede en GU reform allerede dengang, således at hverken GU eller 
de senest optagne elever på GU i dag ikke skulle lide ulemper, som følge af manglende 
sammenhæng imellem atuarfitsialak og GU-uddannelsen i den nuværende form? Og har den 
forsinkede fremlæggelse af en GU reform medført fordyrelser i øvrigt? 


 


Svar a: Den samlede reform indeholder 24 overordnede aktiviteter. En række af disse aktiviteter er 


beskåret jævnfør nedenstående tabel, som dermed viser forskellen mellem den ”komplette” og ”light” 


udgaven af reformen. Tabellen viser for årene 2012‐2014 differencen i millioner kroner per aktivitet mellem 


den komplette udgave af reformen i forhold til ”light” udgaven af reformen. En del af aktiviteterne er 


delvist beskåret og en del af aktiviteterne er beskåret til nul.  


  


 Ændrede aktiviteter og besparelser i forhold til de oprindeligt 


tænkte aktiviteter i forbindelse med gymnasiereformen: 


Besparelser i fht. komplet 


udgave (mio. kr.)   


Aktivitet 


nr. 


Overordnet aktivitet  Aktivitet 


2012  2013  2014 


3  Grønlandsk 


Pædagogikum 


Udvikling 


0,3  0,3  0,3 


      Drift  2,8  2,8  2,8 


9  Løbende ekstern 


evaluering af 


Følgegruppe  0,25  0,5  0,5 







reformen 


10  Fjernundervisning  Applikation og udvikling  0,5  0  ‐0,5 


      Kompetenceudvikling og 


IT‐udstyr  3  3  2 


11  Departementets tilsyn  Udvikling og 


implementationssikring  0,45  0,45  0,45 


12  Frivillig 


ekstraundervisning 


For hold eller individer 


0,185  0,38  0,38 


13  Støtte, vejledning og 


rådgivning 


Øget behov for 


studievejledning  0,2  0,4  0,4 


      Kontaktlærerordning på 


kollegierne  0,425  0,85  0,85 


      Brobygning med 


folkeskolen  0,3  0,6  0,6 


14  Særligt tilrettelagte 


forløb 


Fagligt løft ved 


studiestart  0,085  0,17  0,17 


      Individuelle forløb  0,19  0,38  0,38 


15  Pædagogisk forskning 


og udviklingsarbejde 


Lektorstilling i 


gymnasiepædagogik  0,25  0,5  0,5 


      Undervisningsassistenter 


og sekretærfunktion  0,42  0,84  0,84 


16  Ny 


studiestruktur/flere 


lærertimer 


Merudgift som følge af 


flere A‐ og B‐niveau hold 


0,485  0,975  0,975 


18  Gennemførselsindsats 


(anti‐frafald) 


Elevcoach (fritid og 


planlægning)  0,1875  0,375  0,375 


      Skole‐agenter 


(brobygning til 


folkeskolen)  0  0,01  0,01 


      Besøgsfamilier  0,0175  0,045  0,045 


      Sociale aktiviteter på 


kollegierne  0,1475  0,295  0,295 







19  Ombygning (fysisk 


kapacitet) 


Science lokale 


0,5  0  0 


20  Madordning  Støttetilbud eller 


madmødre  1  2  2 


21  Særlige pædagogisk 


understøttende 


aktiviteter 


Støttetimer, 


uddannelsespulje og 


hjælpemidler  0,6  1,2  1,2 


I alt        12,3  16,1  14,6 


 


 


 


Svar b: Der ønskes fortsat afsat 14,7 mio. kr. til reformen i 2012, men da de 5,19 mio. kr. er omrokeringer 


indenfor hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære 


uddannelsesindsats, så fremgår kun de resterende 9,5 mio. kr. af finansieringen som ændringer på 


hovedkontoniveau. 


 


Svar c: Uddannelsesplanens visioner om flere uddannede via øget tilgang til ungdomsuddannelserne og en 
lavere frafaldsprocent samt højere faglighed skal opnås gennem en tilpasning af de gymnasiale uddannelser 
til den grønlandske kontekst, herunder den sproglige dimension, hvor udvikling af undervisningsmaterialer, 
pædagogik og efteruddannelser er essentielle for at opnå reformens overordnede mål. Som noget nyt 
indtænkes der i højere grad tiltag, der optimerer de sociale læringsmiljøer, herunder også den tætte 
sammenhæng mellem studie- og kollegieliv både i forbindelse med de almen dannende elementer af 
uddannelsen, men ligeledes som grundlæggende for den studieforberedende og faglige dannelse. Heri 
ligger en række aktiviteter inden for pædagogiske, administrative og sociale elementer, der skal styrke blandt 
andet den løbende evaluering og imødekomme den enkelte elevs behov og udvikling, således at 
gennemførselsmulighederne øges og eleverne møder flere åbne døre. Helt overordnet forventes den nye 
struktur i uddannelsen, hvor der er et grundforløb og en efterfølgende studieretning, at give eleverne 
mulighed for at opnå højere faglige niveauer end tidligere. Derudover er der i reformen indtænkt adskillige 
faglige støttemuligheder, så den enkelte elev løftes fagligt i så høj en grad som muligt. 
 


Svar d: Den nuværende udformning af reformen er resultatet af en udviklingsproces foretaget i samarbejde 
med blandt andet elever, lærere, skoleledere og internationale ressourcepersoner, herunder også det 
danske undervisningsministerium. Det er en proces, der har været i gang formelt siden 2003, og der har 
derfor som sådan ikke været alternativer, da udviklingen er sket i sammenspil med ovennævnte parter, hvor 
der løbende er foretaget vurderinger af, hvordan den gymnasiale uddannelse bedst muligt kan have 
fagligheden og eleverne i centrum i lyset af de udfordringer institutionerne oplever i dag, således at flere 
unge får uddannelse, og samtidigt en uddannelse med et højt konkurrencedygtigt niveau.  
 


Svar e: Reformen indebærer etablering af studieretninger med en generel faglig opgradering og flere fag på 
A- og B-niveau i forhold til tidligere. Et af flere kriterier for sammensætningen af studieretningerne er 
opfyldelse af optagelseskravene for de videregående uddannelser. Der vil således udbydes studieretninger, 







som er målrettet korte, mellemlange og lange videregående uddannelser i både Grønland og Danmark. 
 


Svar f: Der er allerede ønsket afsat yderligere midler til hovedkonto 40.02.07 Særydelser, rejseudgifter 


m.m. institutionerne i forbindelse med en potentiel forøgelse af rejseudgifter, som vil fremgå af 


ændringsforslaget til 2. behandlingen af FFL 2012. Som beskrevet i blandt andet bemærkningerne til 


lovforslaget om den gymnasiale uddannelse, forventes der ikke at komme flere elever antalsmæssigt i den 


gymnasiale uddannelse set over en årrække. Der forventes en stigning i den procentvise 


ansøgningsmængde af en ungdomsårgang ‐ ligesom det forventes, at flere unge fastholdes i 


uddannelserne. Selvom dette umiddelbart skulle betyde flere elever i den gymnasiale uddannelse rent 


antalsmæssigt end i dag, så vil de mindre ungdomsårgange betyde et fald i antallet af elever inden 2020. 


For nuværende er det omkring en tredjedel af en ungdomsårgang, der optages i de gymnasiale 


uddannelser, og selvom det tal stiger til halvdelen af en ungdomsårgang, så vil antallet af elever i alt i den 


gymnasiale uddannelse falde til under det antal, vi har i uddannelserne i dag. Der er derfor ikke vurderet et 


behov for yderligere uddannelsesstøtte, kapacitetsudvidelser eller kollegiebyggerier udover de ekstra 


behov, der er udtrykt i dag, hvor både GU‐Nuuk og GU‐Aasiaat ønskes udbygget, og kollegiemassen både 


skal saneres, renoveres og udbygges for at møde behovet i dag. 


 


Svar g: Der ønskes nedsat en evalueringsgruppe, der følger reformen og effekten af de enkelte tiltag. 


Denne gruppe skal udvikle en databank og indikatorer, så effekt og resultater bliver synlige, og justeringer 


bliver mulige. Overordnet set indgår GU‐reformen også i de kriterier, der knytter sig til uddannelsesplanen 


for målbar evaluering inden for frafald, gennemførelse, faglighed og UNESCOs klassifikationssystem vedr. 


befolkningens uddannelsesniveau. Ligeledes er der et løbende kvalificerende samarbejde med det danske 


undervisningsministerium. 


 


Svar h: Arbejdet med gymnasiereformen blev allerede sat i gang i forbindelse med vedtagelsen af 


folkeskolereformen, men har krævet en længere proces for at opnå et tilfredsstillende kvalitetsresultat, 


hvilket har været en altafgørende prioritet. Derudover har man først kunnet hjemtage det gymnasiale 


område fra den danske stat i 2009, efter en længere forudgående forhandlingsproces. Dette har tilsammen 


medført, at man først nu er klar til at indføre en reform af den gymnasiale uddannelse. De fordyrelser, der 


har været i denne sammenhæng, forbindes med den længere arbejdsproces, og tabet af ikke at have 


kunnet hjælpe flere unge i mellemperioden set i et større samfundsøkonomisk perspektiv. Dog skal disse 


vejes op i mod de konsekvenser en fejlagtig reform og forhastet implementering ville have forårsaget, hvor 


resultatet nu kan løfte de opgaver og udfordringer, der kræves for at opnå succes i forbindelse med 


Naalakkersuisuts mål på uddannelsesområdet.          
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Med venlig hilsen 


 


 


 


Palle Christiansen 


 








Notat fra Kulturudvalgets møde på GU, Nuuk torsdag den 20. oktober 2011 
vedrørende den kommende GU-reform. 


 


Harald Bianco deltog som stedfortræder for Jane Petersen. 


Fra GU deltog rektor Gitte Hertling samt 3 lærere 


Fra departementet deltog Lotte Kjær. 


Tolk: Johanne Nielsen 


Udvalgssekretær: Bibi Mikaelsen/ Jens Aalkjær (ref) 


Rektor orienterede kort om reformen og de fordele hun kunne se ved den bl. a. bedre muligheder for 
sammenhængende undervisning og valg af studieretning efter første semester, således at eleverne 
kunne følge den undervisningsretning, de var bedst til, hvilket alt andet lige burde føre til bedre 
faglighed blandt eleverne end med den nuværende ordning. 


Ledelse, lærere og elever havde gennem workshops deltaget i det forberedende arbejde til reformen. 
Det forventedes, at der vil være en ny undervisningsvejledning klar til november 2011. Ligeledes er 
arbejdet med aftaler omkring ledelse og arbejdstid igangsat for at det kan være færdigt til reformen 
får virkning fra 2012. 


Rektor glædede sig til at den nye bygning er færdig. Skolen har 7 spor og 401 elever. Pilotklassen, 
som er en fødeklasse til GU for ældre elever, der vil videreuddannes. 


85-90 elever bor på kollegiet, hvor alt er inddraget. Det er især svært at finde plads til elever med 
børn. 


Der er enighed om, at der er for stort frafald på uddannelsen. Frafaldet kan have årsag i sociale for-
hold eller mangel på trivsel i klassen eller på kollegiet. Lærerne herunder teamlærerordningen skal 
være med til at spotte elever, der ikke har det godt. Mange elever kan også føle hjemve, og det er i 
så fald godt, hvis eleven kan henvises til en ”kontaktfamilie”. Ordningen kræver, at der er afsat 
midler hertil. 


Vejlederne efterlyser bedre redskaber til at køre vejledningen herunder uddannelse, og vejlederne 
føler, at der mangler kontakt til de andre skoler. Der skal også være bedre kontakt til forældrene 
især nu, hvor eleverne bliver yngre. Vejlederne håber og ønsker, at Naalakkersuisut indarbejder 
kurser el. vejlederuddannelse på lige fod med folkeskole vejlederuddannelsen således der ”bygges 
bro” og dermed sammenhængende overgang.  


Det er også vigtigt, at grundskolen er medvirkende ved at forberede eleverne til GU. Reformen 
ændrer undervisningen til en mere elevcentreret undervisning, hvor der tages mere hensyn til den 







enkelte elevs niveau. Det skal gerne være således, at eleverne gennemfører med et godt og brugbart 
resultat. 


Det grønlandske sprog skal med i alle fag og relateres til hverdagen, således at begreberne kendes 
både på grønlandsk og et fremmedsprog. Det er et problem, at der er for få grønlandsklærere, der 
lever op til kravene for at undervise på GU. Der er en akademisk diplomuddannelse som opgrade-
ring af seminarieuddannede lærere. Grønlandsk undervisningsmateriale er også en mangel i alle fag, 
og grønlandske undervisere med akademisk baggrund må i de fleste sammenhænge selv producerer 
undervisningsmaterialer for at kunne leve optil de krav, der stilles i undervisningspensummet. Dette 
går ud over lærernes forberedelsestid. 


For stor udskiftning af lærerstaben er også et problem. På GU, Nuuk er 11 ud af 40 lærere udskiftet 
i 2011. Dette medfører, at kontinuitet og undervisningserfaringer samt andre faktuelle forhold bliver 
tabt, og at masser af resurser bruges til at oplære nye lærere.  


Rektor orienterede om kolegie/ alkoholpolitiken. I Nuuk får man tre advarsler inden man bortvises 
fra kollegiet. 


























