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IKIIN Sagsnr. 2017-3270 

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)  

 

§ 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen foretages følgende ændringer: 

 

1.  § 10, stk. 1, nr. 2, § 11, stk. 2, nr. 2, § 12, stk. 1, nr. 2, og § 13, stk. 1, nr. 2, affattes 

således: 

”2) kultur og samfund omfattende fagene samfundsfag, historie samt religion og filosofi,” 

 

2.  § 10, stk. 1, nr. 5, affattes således: 

”5) det praktisk-musiske område omfattende fagene madkundskab, idræt herunder udeliv, 

musik herunder sang og drama, kunst herunder arkitektur, og håndværk herunder sløjd og 

håndarbejde.” 

 

3.  I § 10 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke 4: 

”  Stk. 4.  I undervisningen inden for det praktisk-musiske område kan inddrages kulturelle og 

sociale aktiviteter.” 

 

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8. 

 

4.  § 11, stk. 2, nr. 5, affattes således:  

”5)  det praktisk-musiske område omfattende kunst, idræt samt tværfaglige forløb i musik og 

håndværk.” 

 

5.  § 12, stk. 1, nr. 5, affattes således: 

”5) det praktisk-musiske område omfattende fagene kunst, idræt, håndværk, madkundskab og 

musik.” 

 

6.  I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke 3: 

”  Stk. 3.  Undervisningen tilrettelægges som faglige kurser eller som tværfaglige forløb i 

håndværksdisciplinerne sløjd og håndarbejde og i musikdisciplinerne sang og drama. Lokale 

muligheder inden for det praktisk-musiske område kan inddrages som faglige kursusforløb.” 

 

Stk. 3 bliver herefter stk. 4. 

 

7.  § 13, stk. 1, nr. 5, affattes således: 

”5) det praktisk-musiske område omfattende fagene idræt og madkundskab.” 
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8.  I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke 3: 

”  Stk. 3.  Som valgfag kan tilbydes discipliner indenfor kunst, håndværk og musik. Lokale 

muligheder inden for det praktisk-musiske område kan tilbydes som valgfag.” 

 

Stk. 3 bliver herefter stk. 4. 

 

9.  § 14, stk. 2, 1. pkt. affattes således: 

”  Naalakkersuisut udsender læreplaner for de i § 10, stk. 1, nr. 1-3, nævnte fag og for de i § 

10, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte fagområder.” 

 

10.  I § 18 indsættes som stk. 4: 

”  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med forældrene beslutte, at eleven skal 

gennemføre undervisningen i et netop gennemført klassetrin igen, når afgørende hensyn til 

barnets udvikling taler herfor. Tilsvarende kan en elev under ganske særlige omstændigheder 

springe et klassetrin over.” 

 

11.  § 25, stk. 6, affattes således: 

”  Stk. 6.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om optagelse og fordeling af elever på de 

i stk. 4 nævnte kostskoler og om betaling fra hjemkommunen for elevens ophold samt 

mindstekrav til elevernes ophold på elevhjem og kollegier.” 

 

12.  I § 31, stk. 1, affattes således: 

”Undervisningspligten indtræder fra skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 

6 år, og ophører efter at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år, jf. dog § 18, 

stk. 4”. 

 

13.  I § 35, stk. 4 ændres ”§ 10, stk. 7” til: ”§ 10, stk. 8”. 

 

14.  § 36, stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 3.  Naalakkersuisut varetager samtidig opsamling af viden, herunder gennem 

evalueringer og effektmålinger, og formidling af viden med henblik på at styrke 

kommunalbestyrelsens indsats på folkeskoleområdet og opnå størst mulig 

ressourceudnyttelse.” 

 

15.  I § 43, stk. 2, nr. 3, 1. pkt. ændres ”§ 10, stk. 7” til: ”§ 10, stk. 8”. 

 

16.  § 43, stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen godkender skolernes tillæg til læreplaner for de i § 10, stk. 1, 

nævnte fag og fagområder efter forslag fra de enkelte skolebestyrelser, jf. § 47, stk. 9.” 

 

17.  I § 47, stk. 3, ophæves nr. 4. 
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Nr. 5-12 bliver herefter nr. 4-11. 

 

18.  § 47, stk. 9, affattes således: 

”  Stk. 9. Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til kommunalbestyrelsen om skolens tillæg 

til læreplaner for de i § 10, stk. 1, nævnte fag og fagområder.” 

 

19.  I § 53, stk. 2 ændres ”§ 10, stk. 5” til: ”§ 10, stk. 6”. 

 

20.  I § 53, stk. 3  ændres ”§10, stk. 5 og 6” til ”§ 10, stk. 6 og 7”. 

 

21.  I § 53, stk. 5 ændres ”§10, stk. 5 og 6” til ”§ 10, stk. 6 og 7”. 

 

 

§ 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2. 

  Stk. 2.  Inatsisartutlovens nr. 1-8 træder i kraft den 1. august 2020. 

 

 

Grønlands Selvstyre, den xx. xx 2017 

 

 

 

Kim Kielsen 

 

 


