Inatsisartut peqqussutaa 2002‐meersup naliliiffigineqarnerani inassutaasut aallaavigalugit Qaasuitsup Kommune
atuarfeqarfiup ingerlaqqeriarnissaa pillugu isumasioqatigiinneq ataatsimiinerlu
Skoleseminar og skoleledermøde på baggrund af Midtsvejsevalueringen af Folkeskoleforordningen af 2002 i Qaasuitsup
Kommmunea
Pisussat: Sisamanngorneq 3. Marts 2011
Program for torsdag den 3. Marts 2011
Kl. 8.00 – 8.30

8.30

Erinarsoqatigiinneq / Fællessang
Tikilluaqqusineq Piorsarsimassutsimut, Atuartitaanermut Sunngiffimmullu Ataatsimiitsitaliap siulittaasuanit / Velkomst
af formand for Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid
Ullormut pisussanik suut sinaakkutaralugit sulinissami nassuiaateqarneq Hans Eriksen‐imit / Introduktion af Hans
Eriksen om seminaret og ledermødet med udmelding om hvilke rammer der skal arbejdes under seminaret og mødet.
Qaasuiutsup Kommuneani alloriarfinnit 3.‐7. Klasseni, misilitsinnerit inerneri nalilersuinermit atorneqarsinnaanerat
pillugu saqqummiussineq / Fremlæggelse af Trintestresultaterne i 3. – 7. Klasser i Qaasuitsup Kommuneat som et
evalueringsredskab. Inerisaavik
Trintest‐it atuarfinni qanoq timitalerneqartarnerannik saqqummiussineq. Fremlæggelse over hvordan Trintestene
udmøntes på skolerne. Jørn Nøttrup og Sara. J. Brant

10.00 – 10.15

Unillatsiarnermi kaffe / kaffepause

10.15

Qaasuitsup Kommunea‐ni meeqqat atuarfianni inaarutaasumik misilitsinnerit inerneri nalilersuinermi
atorneqarsinnaanerat pillugu saqqummiussineq. / Fremlæggelse af Folkeskolens afsluttende evalueringer som et
evalueringsredskab i Qaasuiutsup Kommunea. Inerisaavik
Meeqqat atuarfianniit ilinniarfinnut ingerlaqqinneq ajortut sumut pisarpat? / Hvor bliver de unge af, som forlader
folkeskolen i Qaasuitsup Kommunea og som ikke kommer videre i uddannelsessystemet? Inerisaavik

Atuartut, meeqqat atuarfiannit aniaartartut ilinniarfissallu amigaataasut Upernavimmi ajornartorsiutaapput.
Elever der i utide kommer ud af folkeskolen og mangelen på uddannelsespladser, problem for Upernavik for 11/12.
Karoline Rosing

12.00 ‐ 13.00
13.00 ‐ 13.15
13.15 – 15.15

15.15 – 15.45
15.45 – 16.00
18.00

Meeqqat atuarfiannit Piareersarfimmut ilinniarfinnullu ikaarsaarnerup timitalernissaanik tikkuussineq.
Folkeskolens og Piareersarfiits bud på hvordan overgangen fra folkeskolen til uddannelsesområdet kan løses. Lis Møller
og Claus Jochimsen
Ulloqeqqasiorneq / Frokost
Eqimattakkuutaarluni sulinissamut suliakkiissutit saqqummiunneqarnerat / Fremlæggelse af opgaverne til
gruppearbejde. Qaasuitsup Kommunea
Eqimattakkuutaarluni sulineq
kaffisornissamut unnillatsiarneq ilanngutereerlugu. Eqimattani ajornartorsiutit
anigorniarlugit iliuusissamik nassaarniaqqullugit suliakkerneqassapput. Eqimattani sulinermi eqimattat allatsissamik
saqqummiussisussamillu toqaassapput/ Gruppearbejde med indlagt kaffepause. Grupperne vil få udleveret
problemformuneringer, som grupperne skal komme med et bud på, hvordan problemernes kan løses. Grupperne
vælger referent samt fremlægger af gruppearbejdet. Qaasuitsup Kommunea
Eqimattakkuutaarluni suliat saqqummiunneqarnerat / Fremlæggelse af gruppearbejde
Eqikkaaneq / Opsamling af dagen
Unnukkorsiorneq / Aftensmad

Pisussat: Tallimanngorneq 4. Marts 2011
Program for fredag den 4. Marts 2011
8.00 – 8.15
8.15

Erinarsoqatigiinneq / Fællessang
Ullormut pisussat pillugit saqqummiussineq / Introduktion af dagens gang af Hans Eriksen
Atuafik pillugu Inatsisartut peqqussutaat 2002‐meersoq aallaavigalugu naliliinermi inassuteqaataasut pillugit
saqqummiussineq. Fremlæggelse af Midtvejsevalueringen af folkeskoleforordningen af 2002´s anbefalinger.
Inerisaavik.
Meeqqat atuarfianni nukiit pigineqartut: Pikkorissarneq ilinniaqqittarnerlu. / Ressourcepersoner i folkeskolen: Kurser
og videreuddannelse. Inerisaavik

10.00 – 10.15

Unillatsiarnermi kaffesorneq / Kaffepause

10.15

Sumut killinnermut nalunaarsuineq: Atuartitseriaatsit Ilikkarluarfiusut. / Status: Effektiv Pædagogik. Inerisaavik
Kisitsisit Qaasuitsup Kommuneanik oqaluttuartut: Kommunemi nukiit qanoq atorneqarpat /Nøgletal om Qaasuitsup
Kommunea: Hvordan udnyttes ressourcerne i kommunen? Inerisaavik
Piffimmi immikkut iliuusissaq: Projekt: Atuarniarnermik ajornatorsiuteqartunut pikkorissartitsineq. / Lokal
indsatsområde: Spydspidsprojekt: Læsekursus for læsesvage elever. Jørn Nøttrup & Jens Christian Hansen
Atuarniarnermik ajornartorsiuteqartut pikkorissartinnissaasat iluatsissappat tunngaviusut. / Forudsætningerne for at
et kursus for læsesvage vil lykkedes. Arnarulunnguaq Pedersen, Specialcenteret Ilulissat

12.00 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 15.15

Ullup qeqqasiorneq / Frokost
Eqimattakkaarluni sulinissamut suliakkiissutit saqqummiunneqarnerat / Introduktion af opgaver til gruppearbejde.
Qaasuitsup Kommunea
Eqimattakkuutaarluni sulineq kaffisornissamut unillatsiarneq ilanngutereerlugu. Eqimattani ajornartorsiutit
anigorniarlugit iliusissanik nassaarniaqqullugit suliakkerneqassapput. / Gruppearbejde med indlagt kaffepause.

15.15 – 15.45
15.45 – 16.00
18.00

Grupperne vil få udleveret problemformuleringer, som grupperne skal komme med et bud på, hvordan problemerne
kan løses. Grupperne vælger referent samt fremlægger af gruppearbejdet. Qaasuitsup Kommunea
Eqimattakkuutaarluni suliat saqqummiunneqarnerat / Fremlæggelse af gruppearbejde.
Eqikkaaneq / Opsamling af dagen
Unnukkorsiorneq / Aftensmad

Pisussat: Arfnininngorneq 5. Marts 2011
Program lørdag den 5. Marts 2011
8.00 – 8.15
8.15 – 8.20
8.20

10.00 – 10.15

Erinarsoqatigiinneq / Fællessang
Ullormut pisussat pillugit saqqummiussineq / Introduktion af dagens program
Atuarfeqarfinni misilittakkanik paarlaatseqatigiinneq atuarfinniit kissaatigineqartut aallaavigalugit:
Udviksling af erfaringer skolerne imellem efter ønske fra skolerne:
1. Sulinermi najoqqutassat /Retningslinjer for arbejdet:
• Atuartut atuanngitsoortarnerini nalunaarsuisarneq /Registrering af elevfravær. Qeqertarsuaq
• Atuartut timikkut tarnikkullu atuarfimmut artukkiisartunut iliuusissanik najoqqutassiorneq /
Retningslinjer og handlingsplan over for elever der er fysisk og psykisk belastende for skolevæset.
Qeqertarsuaq
• Angajoqqaanut attaveqaateqarnermik misilittakkat. / Erfaringer med brugen af“Kontaktpersoner” i
Ilulissat. Rigmor Villadsen, Ilulissat
Unillatsiarnermi kaffesorneq / kaffepause
2. Uummannap atuarfeqarfiuani ilinniartitsisunik angalatitsisarnermik misilittakkat /Erfaringer med
rejselærerordning. Uummannaq
3. Tabulex‐Trio:
• Trio‐lønberegning og heraf brugen af transaktionsjournal. Gammeqarfik
• Tabulex‐Trio til 1.10 indberetning. Qaasuiutsup Kommunea
4. Qaas. Komm. Kolligieqarneq pillugu. /Kolligieforhold i QK: Aasiaat,Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq.
5. Atuarfiit Piareersarfiillut akornanni “kombinationsaftalit” pillugit misilittakkat. Erfaringer med
kombinationsaftaler mellem Piareersarfiit og skolerne. Qaasuitsup Kommunea

12.00 ‐ 13.00
13.00 ‐

Ullup qeqqasiorneq / Frokost
Isumasioqatigiinnerup nalilernera aallaavigalugu iliuusissanik pilersaarusioqatigiinneq / Udarbejdelse af handlingsplan
på baggrund af skoleseminaret´s anbefalinger. Dette kun for Inerisaavik og Qaasuitsup Kommunea

Pisussat: Ataasinngorneq 7. Marts 2011
Program mandag den 7. Marts 2011
8.00 – 8.10
8.10 – 8.15
8.15
10.00 ‐10.15
10.15
12.00 – 13.00
13.00 ‐

15.15 – 15.45
15.45 – 16.00

Erinarsoqatigiinneq / Fællses sang
Ullormut pisussat pillugit saqqummiussineq / Introduktion af dagens program
Isumaqatigiissuteqarluni aqutsinissamik isumaqatigiissummut siunnersuutip saqqummiunneqarnera. / Fremlæggelse
af forslaget til “Kontraktstyring”. Qaasuitsup Kommunea
Unillatsiarnermi kaffesorneq. / Kaffepause
Suli “Kontraktstyring” ingerlallugu. / Fortsat “Kontraktstyring”
Ullup qeqqasiorneq / Frokost
Kontraktstyring aallaavigalugu suliakkiissummut saqqummiussineq. /Introduktion af arbejdsopgaven til
“Kontraktstyring”
Eqimattakkuutaarluni sulineq. / Gruppearbejde
Saqqummiussineq . /Fremlægning
Eqikkaaneq / Opsamling

Pisussat: Marlunngorneq 8. Marts 2011
Program tirsdag den 8. Marts 2011
8.00 – 8.10
8.10 – 8.15
8.15

Erinarsoqatigiinneq / Fælles sang
Ullormut pisussat pillugit saqqummiussineq / Introduktion af dagens program
1. Atorfinititsinermut tunngasut. /Ansættelsesforhold i Qaasuitsup Kommunea.
• Ilinniartitsisussaaleqinermik ajornartorsiut. / Problematikken om lærermangel
• Atorfinitsitseriaaseq. /Brugen af ansættelse på “særlig vilkår”
2. Aningaasaqarneq. / Budget:
• Aningaasaqarnerup naatsorsornerani tunngaviusut. / Budgetforudsætningerne
• Agguataarinermi kisitsisut tungaviusussat. / Nøgletal
• Aningaasaqarnermut nalunaarut. / Afrapportering af balance

10.00 – 10.15

Unillatsiarnermi kaffesorneq / Kaffepause
3. Sulinermi sinaakkutit. / Rammer for arbejdet:
• Arbejdstidsaftale aallaavigalugu pisussaaffiit tiimilerneqarsimanngitsut sinaakkusersuineq. / Rammer på
baggrund af Arbejdstidsaftalens punkter med ikke fastlagte timer
• Atuartunik imaatigut angallassinermi aalajangersakkat. /Bestemmelser vedr. sejllads i forbindelse med
lejrskoler osv.

12.00 – 13.00
13.00

Ullup qeqqasiorneq / Frokost
Eqimattakkuutaarluni sulineq / Gruppearbejde
Inassuteqaatinik saqqummiussineq / Fremlæggelse af anbefalinger

14.45
15.00

Ataatsimiinermik naggasiineq / Afrunding af skoleledermødet
Angerlamut apuulluarisi / God rejse

