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Vedrørende: Skriftlige s
pørgsmål til EM2021l13

4 om forslag til lnatsisa
rtut-

lov om ændring af lnats
isartutlov om folkeskole

n

Kære medlemmer af U
dvalget for Kultur, Udda

nnelse, Forskning og K
irke.

Jeg takker for udvalget
s spørgsmål af 11. okto

ber i forbindelse behan
dlingen af

dagsordenspunkt EM2
021l134 om forslag til l

natsisartutlov om ændr
ing af lnat-

sisartutlov om folkesko
len.

Jeg har i det følgende v
algt at besvare spørgsm

ålene ved at gengive h
vert

spørgsmål og indsætte
 svar i umiddelbar forlæ

ngelse af spørgsmålen
e.

Elevantal: 1. Forventes der at bliv
e udarbejdet en bekend

tgørelse i nærmeste fre
mtid?

Svar: Spørgsmålet om tidsho
risont for udnyttelsen a

f den i forslaget nævnte
 bemyndi-

gelse beror navnlig på 
de drøftelser med kom

munalbestyrelserne og
 øvrige aktø-

rer, som en sådan regu
lering vil forudsætte. N

aalakkersuisut agter at
 iværksætte

sådanne drøftelser efte
r forslagets færdigbeha

ndling. Det er derfor ikk
e muligt på

det foreliggende grund
lag at tidsfastsætte udn

yttelsen af bestemmels
en allerede

på nuværende tidspunk
t.

2. Hvordan kunne en b
ekendtgørelse for nærv

ærende bestemmelse s
e ud i

praksis? Svar: Det fremgår af bemynd
igelsesbestemmelsens

 ordlyd, at reglerne om
 reduktion af

det maksimale elevanta
l skal være begrundet i

 afgørende hensyn til e
levernes

læring og trivsel. I over
ensstemmelse hermed

 vil en bekendtgørelse 
kunne inde-

holde bestemmelser om
 reduktion af elevantall

et, når væsentlige hens
yn til fag-

ligheden i undervisning
en, herunder i forhold t

il gunstige læringsforho
ld og godt

socialt miljø i klassen, t
aler herfor. Reglerne vi

l i den forbindelse også
 skulle ind-

drage spørgsmålet om
 at sikre en tilstrækkelig

 faglig og social dynam
ik i klassen,

hvilket kan være ensbe
tydende med nogle ned

re grænser for reduktio
nen af ele-
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Svar: De omhandlede admin
istrativt fastsatte regler

 kunne eksempelvis om
handle re-

duktion af elevantallet u
d fra fysiske rammer i f

orm af klasserumsstørr
else. Det

kan også være omstæn
digheder, hvor der ud f

ra pædagogiske hensy
n påvises

fordele ved at etablere 
mindre klassestørrelse

r. Det kan ligeledes dre
je sig om

f.eks. elevgruppens sa
mmensætning, som ka

n tale for, at der bør væ
re færre

elever i klassen, herun
der bl.a. i tilfælde af ma

nge elever med særlige
 behov.

3. Hvordan vil Naalakk
ersuisut vurdere, hvilke

 hensyn, der kan ligge 
til grund

for krav om reduktion a
f elevantal?

Svar: Vurderingen vil tage af
sæt i spørgsmålet om, 

hvorvidt de under besv
arelsen af

spørgsmål 3 nævnte om
stændigheder gør sig g

ældende. Dette vil ske 
på bag-

grund af Naalakkersuis
uts almindelige tilsyn m

ed området, jf. nærmer
e nedenfor

under besvarelsen af s
pørgsmål nr. 16, samt 

drøftelser med kommu
nerne og an-

dre relevante interesse
nter.

a. Skal kommunalbesty
relserne eller skolerne 

melde ind til Naalak-
kersuisut om deres beh

ov eller vil det udelukke
nde være en be-

slutning som Naalakke
rsuisut tager?

Spørgsmålet forudsætt
es at blive nærmere afk

laret i forbindelse med 
den admi-

nistrative regelfastsætt
else, som forventes at 

ske i tæt dialog med ko
mmunerne,

hvilket i øvrigt er en ge
nerel forudsætning me

d henblik på at sikre en
 koordineret

og effektiv tilgang til ud
fordringerne på folkesk

oleområdet.

4. Vil der følge penge m
ed, hvis man som skole

 er nødsaget til at ansæ
tte

flere lærere i forbindels
e med, at antallet af ele

ver i en klasse reducer
es,

og der dermed skal opr
ettes flere klasser?

Svan Det berørte spørgsmål
 forventes i givet fald a

t indgå som et naturligt
 element i

forhandlingerne med ko
mmunerne i forbindelse

 med en sådan adminis
trativ re-

gulering. Historie som selvstænd
igt fag:

5. Hvordan vil man sikr
e, at fagene samfundsf

ag, religion og filosoñ ik
ke un-

derprioriteres i forhold 
til historiefaget, når der

 skal udarbejdes timeta
l for

fagene? 8/8



Svar: Lovgivningen fastsætte
r minimumstimetal for u

ndervisningen på alle t
rin. De kom-

munale myndigheder fa
stsætter og fordeler tim

etal for de enkelte fag 0
g fagom-

råder. For alle fag og fa
gområder skal timetalle

ne fastsættes, så unde
rvisningen

kan leve op til de centr
alt fastsatte fagformål o

g læringsmål. Dette gæ
lder også

fagene samfundsfag, re
ligion 0g filosofi samt h

istorie. Uddannelsessty
relsen har

påbegyndt arbejdet me
d udarbejdelse af revid

erede fagformål og lær
ingsmål for

alle fag og fagområder
. Fagformål og lærings

mål for det nugældend
e fag sam-

fundsfag, som i dag og
så omfatter historie, vil

 blive opdelt i henholds
vis sam-

fundsfag 0g historie så
 fagenes særskilte prof

iler bliver tydeligere.

6. Hvordan har de enke
lte skoler prioritereret ti

metallet på fagområdet
 sam-

fundsfag, religion og ñl
osoñ de sidste 2 år?

Svar: På landsplan blev der i
 2020 i gennemsnit und

ervist i 38,31 klokketim
er (ca. 51

undervisningstimer af 4
5 minutter) om året i sa

mfundsfag og 33,11 klo
kketimer

(ca. 44 undervisningsti
mer af 45 minutter) i re

ligion og filosoñ på alle
 klassetrin.

På landsplan blev der i
 2019 i gennemsnit und

ervist i 39,45 klokketim
er (ca. 53

undervisningstimer af 4
5 minutter) om året i sa

mfundsfag og 32,15 klo
kketimer

(ca. 43 undervisningsti
mer af 45 minutter) i re

ligion og filosofi på alle
 klassetrin.

Nedenfor er opgjort kom
munernes samlede og 

gennemsnitlige timetal 
for sam-

fundsfag og religion/filo
sofi. Der findes dog ing

en opgørelser over, hv
ordan fa-

gene har indgået i tvær
faglige og emneoriente

rede forløb samt projek
topgaver.

2020 Kommune Avannaata K
ujalleq Qeqertalik qeqq

ata sermersooq Totalt

Antal klasser 124 54 70
 80 150 478

Samfundsfagstimer 49
87,37 1886 2541,95 31

98,6 5697,15 18311,07

Rel/Fil timer 4212,3 18
26 2200,95 2911,95 46

74,85 15826,05
timer/klasse Samf 40,22 34,93 36,3

1 39,98 37,98 38,31

Rel/Fil 33,97 33,81 31,
44 36,40 31,17 33,11

2019 Kommune Avannaa Ku
jalleq Qeqertalik qeqqa

ta sermersooq total
Antal klasser 130 56 73

 97 152 508

Samf 5554,1 1975 270
0,6 3666,6 6143,51 20

039,81
Rel/Fil 4552,25 1853 2

330,65 2727,8 4866,56
 16330,26

timer/klasse Samf 42,72 35,27 36,9
9 37,80 40,42 39,45

Rel/Fil 35,02 33,09 31,
93 28,12 32,02 32,15
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Lokale valg: 7. Forventes det, at de
r skal være en lærer til 

hver af de enkelte fem 
fag

under fagområdet prak
tisk-musiske fag?

Svar: Ja, sådan er det også i
 dag. Skolerne fordeler

 lærernes arbejdstid på
 de enkelte

fag ud fra lærernes kva
lifikationer og ønsker.

8. Skal den nye bestem
melse i § 12, stk. 3 fors

tås som, at disciplinern
e sløjd,

håndarbejde, sang, bev
ægelse og drama tilsam

men er et tværfagligt fo
r-

løb? Svar: Nej, disciplinerne kan t
ilrettelægges som fagli

ge kurser og/eller som 
tværfaglige

forløb med to eller flere
 fag og discipliner.

9. Er det korrekt forståe
t, at begrebet obligator

iske fag dækker over b
egrebet

faglige kurser som brug
es forslagets § 12, stk.

 3?

Svar: Nej, begrebet obligator
iske fag betyder, at der

 skal undervises i faget
 og dets

Iæringsmål. Faglige ku
rser betyder, at der kan

 tilrettelægges undervis
ning i sær-

lige emner eller område
r i kursusforløb f.eks. s

eksualundervisning, vå
benlære,

grammatikforløb, node
lære og lignende.

10. Vil Naalakkersuisut
 udarbejde en læreplan

 eller retningslinjer for t
eknolo-

giforståelse, da dette in
dgår som et valgfag på

 ældstetrinnet jf. forslag
ets

§ 13, stk. 3? Svan Ja, og dette arbejde er
 påbegyndt i regi af Ud

dannelsesstyrelsen.

a. Forventer Naalakker
suisut, at lærere på folk

eskolerne vil kunne
undervise i en disciplin

 som kodning under va
lgfaget teknologifor-

ståelse? Svan Ja. Nalakkersuisut forv
enter, at der vil være læ

rere i folkeskolen, der k
an varetage

undervisningen i valgfa
get teknologiforståelse

 på ældstetrinnet, heru
nder også

kodning. Uddannelsess
tyrelsen tilbyder allered

e kursusforløb på områ
det lige-

som Ilinniarfissuaq og k
ommunernes udvikling

sprojekt "Kivitsisa" ogs
å har fokus

på teknologiforståelse. 8/8



11. Naalakkersuisut be
des kommentere på om

 nedenstående tabeller
 er en

korrekt gengivelse af d
e foreslåede bestemme

lser inden for lokale va
lg.

Tabel 1: oversigt over o
bligatoriske fag, tværfa

glige forløb o val fa ford
elt å trin

Trin Obligatoriske fag T
værfaglige Valgfag

(faglige kurser) forløb i
:

Yngstetrinnet - 'diæt M
usik samt

- Kunst Håndværk og Design Mellemtrinnet - Kunst 0
3s/ Musik

- idræt samt Händ- - Håndværk og værk og
 De-

Design sign (enten - Musik som faglige - Hjemkundskab lcu/'se
rellei'

tværfaglige for- løb) Ældstetrinnet - idræt - K
unst

- Hjemkundskab - Hånd
værk og De-

sign - Musik - Teknologiforståelse - Lokale muligheder Tabel 2: oversigover in
ddeling af fag og discip

liner under det praktisk
-musiske område

Fagom- Det praktisk-m
usiske område

råde: Fag: Hjem- Musik Idræ
t Kunst Håndværkog

kund- Design skab Disci- Sang Bevæ- Dra
ma Ude- Arki- Sløjd Hå

ndar-

plin: gelse liv tektur bej
de

Svar: Ja, det er rigtigt forståe
t. Vær dog opmærksom

 på, at obligatoriske fag
 ikke ude-

lukkende gennemføres
 som faglige kurser. Ve

drørende tabel 2. Disci
plinerne un-

der fagene er nævnt sæ
rskilt for at gøre opmæ

rksom på, at de skal in
dgå i faget,

f.eks. at arkitektur skal 
medinddrages i faget k

unst.

Teknologiforståelse: 12. Vil Naalakkersuisut
 sørge for at IT, herund

er teknologiforståelse, 
digital

dannelse og digital fær
den indgår i læreplaner

ne for alle fag, hvor det
te er

naturligt? 8/8



Svar: Ja, IT vil indgå i alle fag
, hvor det er naturligt i d

e læreplaner, der er un
der revision.

Social kontaktordning: 13. Hvordan adskiller d
en sociale kontaktordn

ing sig fra skolefe-ordn
ingen

udover, at den sociale 
kontaktordning med næ

rværende forslag stadf
æ-

stes ved lov? Svar: Skolefe-ordningen var 
et 3-årigt projekt under

 det daværende Depar
tement for

Familie 0g Justits, som
 løb fra 2012 til 2015. S

kolerne kunne søge mi
dler til akti-

viteter og aflønning af e
n person på timelærerl

øn. Skoleåret 2013/201
4 søgte kun

4 skoler om midler. Må
let for det daværende D

epartement var, at ordn
ingen skulle

blive forankret og finan
sieret fuldt ud af komm

unerne fra skoleåret 20
15/2016. På

en del skoler, blev skol
efe-ordningen afløst af

 socialrådgiverordninge
r.

Den sociale kontaktord
ning i forslaget bliver o

bligatorisk, og der stille
s uddannel-

sesmæssige krav til fun
ktionen, ligesom den sk

al tilrettelægges efter lo
kale behov

og muligheder. 14. Henover foråret 20
14 skulle en evaluering

 om skolefeordningen v
ære ud-

arbejdet. Udvalget øns
ker at få denne tilsendt

.

Svar: Departementet for Børn
, unge og familier oplys

er, at ordningen ikke ha
r gennem-

gået en samlet evaluer
ing, idet evalueringen b

lev overladt til den enke
lte skole.

Det kan samtidig oplys
es, at det daværende N

aalakkersuisut i foråret
 2014 be-

sluttede at lukke skolef
e-ordningen og overfør

e de resterende midler
 fra konto

30.14.29 Forebyggend
e virksomhed, Aktivitet

er målrettet børn kr. 1.0
40.000 til

konto 30.10.45 Særlig 
indsats på børn- og un

geområdet, Styrket ind
sats for sags-

behandling af børnesag
er.

15. Forventer Naalakke
rsuisut at udarbejde en

 evaluering af den soci
ale kon-

taktordning, når denne
 har været i brug i en å

rrække?

Svan Indledningsvis skal det
 anføres, at Naalakkers

uisut vurderer det natu
rligt, at der i

forlængelse af vedtage
lse af centrale lovgivnin

gsmæssige nyskabelse
r foretages

en vurdering af, hvorled
es disse fungerer i prak

sis. Dette forventes alm
indeligvis

at kunne ske, når de på
gældende ordninger ha

r fungeret i nogle år.

Det vurderes derfor og
så hensigtsmæssigt at 

foretage en evaluering 
af den soci-

ale kontaktordning nog
le år efter bestemmelse

ns eventuelle vedtagels
e.
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En sådan evaluering vi
l med fordel kunne fore

tages i samarbejde me
d kommu-

nerne. a. Hvis ja, hvornår forv
entes denne så udarbe

jdet?

Svan Der henvises til besvar
elsen af spørgsmål 15.

16. Hvordan vil Naalak
kersuisut i praksis føre

 tilsyn med, at kommun
albesty-

relserne opfylder beting
elserne i loven?

Svar: Indledningsvis skal det
 bemærkes, at der er ta

le om et overordnet dia
logbaseret

tilsyn i forhold til komm
unernes iagttagelse af 

lovgivningen på områd
et, og at

dette helt overvejende 
sker på grundlag af mu

ligheden for at indhente
 nødvendige

oplysninger. Dette skal
 sammenholdes med, a

t der er tale om et kom
munalt an-

svarsområde uden for 
Selvstyrets almindelige

 instruktionsbeføjelse. D
et fremgår

desuden af folkeskolelo
vens § 37, stk. 2, at Na

alakkersuisut kan afkræ
ve kom-

munalbestyrelsen oplys
ninger, der anses nødv

endige for at kunne var
etage sine

opgaver efter Inatsisart
utloven.

Naalakkersuisuts tilsyn
 med kommunalbestyre

lsens overholdelse af lo
vgivningen

sker i praksis ved at afk
ræve kommunalbestyre

lsen oplysninger vedrø
rende for-

hold, der anses for nød
vendige i relation til kon

krete problemstillinger,
 som den

centrale myndighed er 
blevet opmærksom på 

af egen drift eller fordi b
rugere eller

andre instanser har på
peget særlige problems

tillinger. Endvidere fore
tages tilsy-

net på baggrund af ind
samling afdata og stati

stik, herunder de nævn
te 1. oktober-

indberetninger, trintestr
esultater og prøveresu

ltater. Det dialogbasere
de tilsyn

skal sammenholdes me
d det forhold, at lovgivn

ingen ikke har udstyret
 Naalakker-

suisut med egentlige re
tlige instrumenter til at 

intervenere i kommuna
lbestyrel-

sens beføjelser. Som led i det dialogbas
erede tilsyn er Uddann

elsesstyrelsen endvide
re i løbende

dialog med de kommun
ale skoleforvaltninger g

ennem flere årlige telef
onmøder

samt enkelte fysiske m
øder, hvor også lovgivn

ingsmæssige spørgsm
ål bliver ta-

get op til drøftelse. Der
udover tager man både

 pædagogiske og lovgi
vningsmæs-

sige spørgsmål op til d
iskussion på de årlige s

koleledermøder og på 
kurser af-

holdt af Institut for Lær
ing og Uddannelsessty

relsen, hvor f.eks. nye 
lovgivnings-

mæssige initiativer bliv
er fremlagt og drøftet in

dgående. Endelig blive
r Uddannel-

sesstyrelsen løbende k
ontaktet af eksempelvis

 forvaltninger, skoleled
ere, lærere,

skolebestyrelsesmedle
mmer, forældre mv., så

fremt der er tvivlsspørg
smål om,

hvordan forskellige lovg
ivninger og aftaler skal

 fortolkes og føres ud i 
livet. Man

kan således sige, at de
t dialogbaserede tilsyn 

om kommunernes vare
tagelse af

Inatsisartutloven også 
omfatter løbende rådgi

vning og vejledning i, h
vordan gæl-

dende Iovgivning skal f
ortolkes og efterleves.
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Opsummerende kan så
ledes siges, at Naalakk

ersuisuts overordnede 
tilsyn i dag

foregår på især følgend
e måder:

- ved at afkræve komm
unalbestyrelsen oplysn

inger vedrørende forho
ld, der an-

ses for nødvendige i re
lation til konkrete probl

emstillinger

- ved at afkræve komm
unalbestyrelsen årlige 

statistiske indberetning
er om fol-

keskoleforhold herunde
r prøver, test og årskar

akterer

- løbende dialog ved m
øder, konferencer, kurs

er, rådgivning, vejledni
ng eller

lignende. Med venlig hilsen 1/4/ /liêter/ Olsen 8/8


