INUILI. Bestyrelsesmøde nr. 7 for perioden 2017 - 2021
7. Bestyrelsesmøde den 28.11.2019, telefonmøde.
Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karsten Lyberth-Klausen (KL-K) formand
Lena Pedersen (LP) næstformand
Daniel Skifte (DS)
Jeppe Ejvind Nielsen (JEN)
Paarnannguaq Tittussen (PT)
Christian Laursen (CL)
Jes Nyborg (JN)
Poul Nørris Christensen (PNC), forstander
Jens Høegh Andersson (JHA) medarbejderrepræsentant
Anna Marie Knudsen (AMK) adm. uddannelseschef, sekretær

Mødet startede kl. 9. PNC og KL-K bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et
punkt, Ernæringsrådet, under eventuelt.
Punkt 1. Status og vurdering af igangværende projekter og beslutninger
PNC gav ordet til AK. AK henviser til orientering fra forstanderen, hvorunder Departementets
godkendelse af det modulopbyggede kursus FishTech også er nævnt. De økonomiske forhold
mangler dog afklaring. CL udtrykker i den sammenhæng tilfredshed med at forløbet endelig er
godkendt. KL-K gør opmærksom på at Departementet skal spørges, inden FishTech udbydes som
uddannelse.
Punkt 2. Økonomi
2 A Budgetopfølgning og halvårsregnskab 2019
Budgetopfølgningen og halvårsregnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
2 B Årsregnskab 2018
Årsregnskabet 2018 blev godkendt. Underskrivning skal foregå fysisk, hos bestyrelsesformanden i
Nuuk.
I revisionsprotokollatet side 23 punkt 1.2.2 står der ”Driftsregnskabet er udarbejdet med henblik på,
at opfylde kravene til skolens afrapportering af driftsresultat til Grønlands Selvstyre. Som følge heraf
kan regnskabet være uegnet til andet formål”. PNC skal undersøge, hvad der menes med den sidste
sætning.
På side 24 i samme protokollat anbefaler revisoren at Inuili udarbejder særskilt regnskab over hvert
enkelt kursus således at resultatet bliver synligt for kurserne enkeltvis. Formålet er at dokumentere
at der – over tid – som minimum er balance mellem indtægter og udgifter.
KL-K oplyser, at andre skoler laver et samlet årsregnskab over Indtægtsdækket virksomhed.
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Revisionsprotokollatet blev godkendt.
Punkt 3 Emner til behandling
3 A Trivselsundersøgelse (Er i gang)
Elevtrivselsundersøgelse er i gang for tiden.
3 B Medarbejdertrivselsundersøgelse
Alle medarbejdere har svaret på spørgsmålene. Der er synlig forskel på tilfredsheden blandt
servicepersonalet og faglærerne. Faglærerne er tilsyneladende meget utilfredse. Resultaterne af
undersøgelsen blev gennemgået med personalet. Tillidsrepræsentanten og dennes suppleant
udtrykte utilfredshed med formuleringen af spørgsmålene. Flere var usikre på hvordan de skulle
forstås.
KL-K mener det interessante er om der sker en udvikling. JEN opfordrer til at der bliver gjort noget
ved de punkter, hvor der bliver udtrykt utilfredshed. Det er vigtigt at der bliver fulgt op på
undersøgelsen.
LP ser en interessant udviklingsmulighed i undersøgelsen. Der skal følges op på konklusionen til
næste møde.
3 C Bestyrelsesevaluering
Punktet udskydes til næste, fysiske møde. På mødet i april blev det besluttet at bestyrelsen skal
udarbejde en klagepolitik i forbindelse med klager over ledelsen. Dette punkt er ligeledes udskudt til
næste møde.
Inger Sperling og AK har deltaget i et kursus i Ansættelsesret. Departementets oplæg til dette kursus
blev rundsendt til bestyrelsen umiddelbart efter mødet.
3 D Uddannelsesplan for Cater- og Kantineassistent
Inuili skal fremme sund madkultur i Grønland. Eleverne skal lære håndværket ved at lave mad fra
bunden.
Uddannelsesplanen skal generelt set holdes op mod bekendtgørelsen om uddannelsesplaner.
Følgende bemærkninger skal indarbejdes i Uddannelsesplan for Cater- og
Kantineassistentuddannelsen: Uddannelsesplanen skal henvise til den grønlandske
eksamensbekendtgørelse ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved
erhvervsuddannelserne”.
Gastronomassistentuddannelsen er en dansk afstigningsmulighed. Den bliver nævnt i den
grønlandske uddannelsesplan i tilfælde af at elever fra Grønland vælger at gennemføre
hovedforløbet i Danmark. I Grønland er afstigningsmuligheden i stedet for Cater- og
Kantineassistentuddannelsen.
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Nederst side 13 vedrørende Svendeprøven: Omformuleres til ”Opgaverne til svendeprøven stilles af
skolen”.
Side 15 i afsnittet Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Sidste afsnit
omformuleres til: Praktikpladsen planlægger praktikforløbet i overensstemmelse med
Undervisningsplanen, som ligger til grund for de praktikvejledninger, som er udarbejdet af
institutionen og offentliggjort på Inuilis hjemmeside.
Fast food er en del af bageruddannelsen. På Inuili bliver fast food lavet fra bunden og er derfor ikke
nødvendigvis usund spise. Fast food behøver dog ikke at blive nævnt som første punkt som temaer,
eleverne skal arbejde med.
CL forlod mødet kl. 10.00.
Punkt 4 Tema
4 A. E-læring
Der er behov for videreuddannelse til ernæringsassistent til de, der for flere år siden har taget en
kort uddannelse indenfor fødevareområdet. Samtidig kan det være svært at være væk hjemmefra i
de 15 uger, som skoleforløbet varer.
Inuili skal undersøge muligheder for at inddrage E-læring på den måde, at den teoretiske
undervisning kunne foregå over nettet.
PT ser positivt på forslaget, bl.a. vil det medføre, at der kan optages flere elever på arbejdspladserne
hvis deres personale bliver kompetenceudviklet.
Emnet skal behandles på næste bestyrelsesmøde.
Punkt 5 Orientering fra formanden og forstanderen
Formanden har ikke yderligere bemærkninger.
5 A Orientering fra forstanderen
Forstanderens bemærkninger er rundsendt. Hvad angår fåreholderskolen oplyser PNC, at ledelsen,
studievejlederen og oldfruen tager på tjenestebesøg til Upernaviarsuk den 3. december. Derudover
har Departementet oplyst, at der vil blive taget fat på byggeriet derude her i efteråret.
Det skal påpeges overfor Departementet at Inuilis regnskab ikke må belastes af underskud på
fåreholderskolen.
Inuili har fremsendt indberetning til Datatilsynet vedrørende persondatalovgivningen.
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med at Inuili har deltaget i ”New Arctic Kitchen” i Nuuk, jo mere
skolen deltager, jo mere udvikling af grønlandske råvarer.
Punkt 6 Eventuelt
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LP spørger, om Inuili deltager i Ernærings- og motionsrådets møder. Inuili bliver inviteret, men
deltager kun hvis det passer med besøg i Nuuk i forbindelse med andre formål. Måske kunne det
lade sig gøre at deltage telefonisk.
PNC laver indkaldelse til bestyrelsesmøde i Nuuk den 28.02.2020.
Mødet sluttede kl. 10.30.

Referatet godkendt d.

Karsten Lyberth-Klausen, formand

Poul Nørris Christensen, forstander
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