Ilulissat 1/3 2011
Ved seminaret i Qaasuitsup Kommunias skolevæsen omkring fremtidsplaner, var der en
overskrift: ”Overgangen fra folkeskolen til Piareersarfik og andre læresteder, anbefalinger
til realiseringen af dette”.
Der er mange elever der går ud af 10.klasserne i folkeskolen, som menneskeligt ikke er
klar til videreuddannelse, eller som ikke har forudsætningerne til dette, for dem er der disse muligheder for videre uddannelse:
¾ Efter 10.klasse er der en ”overgangs-klasse” (11.klasse) som er en mulighed for
dem, der har behov.
¾ For de bogligt svage er der steder, som er mere praktisk orienterede (”Værksted”
som forberedelse til erhvervsuddannelse, og med henblik på personlig udvikling).
¾ Ny efterskole, som forberedelse til videreuddannelse, og personlig udvikling.
¾ Konsulenter i folkeskolen (vejledere) som er heltidsansatte. På den måde kan elever på et tidligt tidspunkt forberedes ordentligt til videreuddannelse. På nuværende
tidspunkt har ingen mulighed og tid til denne indsats, også fordi der er en del administrativt arbejde forbundet med dette. Vi begynder først at forberede dem i
9.årgang. Selvom de skal have erhvervsvejledning fra 6.årgang.
¾ Forældre/myndigheder der støtter børnenes videreuddannelse og opmuntrer dem.
Det føles ofte som om at ansvaret kastes over på skolen, på den måde bliver arbejdsgangen besværligere, på grund af manglende støtte fra voksne.
¾ Der er nogen der gerne vil på efterskole, der er dog ingen økonomiske midler hos
forældre/myndigheder. Der er ingen lovgivning på området. Det er ikke kun velstilledes børn, der skal på efterskoleophold. Dette bør være åbent for alle.
¾ Der bør ses nærmere på bygdebørnene fra 9.klasse, når de begynder i byskolerne.
Deres muligheder for forberedelse til afsluttende prøver og deres boglige evner:
især i dansk, engelsk, fysik/kemi (naturfag). Vi må tænke over hvilke tiltag der skal
gøres, for dem der ikke er klar.

Jeg henleder opmærksom på skrivelsen, der er forfattet af skolekonsulenter (vejledere) fra
hele landet, det samme gælder for mine anbefalinger til HE i januar.
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