21. oktober 2017

EM 2017/100
Ændringsforslag
til

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen
(Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse og opsamling
af viden)

Fremsat af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til 2. behandlingen.

Til § 1
1. Nr. 1-9 udgår.
Nr. 10-12 bliver herefter nr. 1-3.
2. Nr. 11, som bliver nr. 2, affattes således:
” 2. I § 25 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
” Stk. 7. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om elevernes ophold på elevhjem og kollegier, herunder mindstekrav til elevhjems og kollegiers fysiske rammer og pædagogiske indhold.””
3. Nr. 13 samt 15-21 udgår.
Nr. 14 bliver herefter nr. 4.
Til § 2
4. § 2 affattes således:
” § 2. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.”

____________________
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Bemærkninger til ændringsforslaget
Almindelige bemærkninger
Det fremsatte lovforslag indeholder i § 1, nr. 1-9, nr. 13 og nr. 15-21, en række fagændringer
(og heraf følgende konsekvenstilretninger). De foreslåede fagændringer har overordnet til
formål at styrke henholdsvis historiefaget og de praktisk-musiske fag.
Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har fundet, at disse ændringer bør afvente
den forestående folkeskolereform.
Endelig indeholder det fremsatte forslag i § 1, nr. 11, indføjelse af en hjemmel (og forpligtelse) til,
at Naalakkersuisut fastsætter mindstekrav til elevers ophold på elevhjem og kollegier.
Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har fundet det ønskeligt, at der i hjemmelsbestemmelsen indsættes krav til, hvad de administrative forskrifter, som Naalakkersuisut udsteder
i medfør af bestemmelsen, som minimum skal indeholde.
Udvalgets ændringsforslag indebærer, at de administrative forskrifter, som Naalakkersuisut skal
udstede i medfør af bestemmelsen, som minimum skal indeholde mindstekrav til elevhjems og
kollegiers fysiske rammer og pædagogiske indhold.

Der henvises til udvalgets betænkning til 2. behandlingen.

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Ændringsforslaget indebærer, at lovforslagets § 1, nr. 1-9 udgår. Der henvises til de almindelige bemærkninger.
Til nr. 2
Ændringsforslaget indebærer, at den foreslåede bemyndigelse til fastsættelse af nærmere regler om elevernes ophold på elevhjem og kollegier udskilles som en særskilt bestemmelse.
Ændringsforslaget indebærer endvidere, at de administrative forskrifter, som Naalakkersuisut
er forpligtet til at udstede i medfør af bestemmelsen, som minimum skal indeholde mindstekrav til elevhjems og kollegiers fysiske rammer og pædagogiske indhold.

2

Mindstekravene til elevhjems og kollegiers pædagogiske indhold forudsættes at skulle understøtte f.eks. bygdelever i deres læringsmæssige udvikling i forhold til at kunne overgå til skoler med et højere fagligt niveau.
Samtidig skal bestemmelsen ses i lyset af, at Institut for Menneskerettigheder i ”Menneskerettigheder i Grønland – Status 2016” har anbefalet, at Grønlands Selvstyre iværksætter tiltag for
at understøtte relationerne mellem børn på elevhjem og deres familier ved blandt andet at
etablere særlige pædagogiske tiltag og støtte for de børn, som er på elevhjem.
Der vil med hjemmel i bestemmelsen kunne fastsættes regler om kvalifikationskrav og arbejdsfunktioner i forhold til personalet og om personalemæssig normering. Reguleringen kan
endvidere omhandle spørgsmål vedrørende opsyn, omsorg, ordensbestemmelser, kost og hygiejne, lektielæsning, integration af eleverne i lokale ungdoms- og fritidsaktiviteter, og samarbejde mellem elevhjem og elevens hjem m.m.
Til nr. 3
Ændringsforslaget indebærer, at lovforslagets § 1, nr. 13 samt 15-21, udgår. Der henvises til
de almindelige bemærkninger.
Til nr. 4
Der er tale om en konsekvensændring.
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