Bestyrelsesmøde
Referent JAZE

28. maj 2020
Telefonmøde - Inuili

Dagsorden
Tilstede: Karsten Lyberth-Klausen (fmd), Lena Pedersen (nfmd), Paornanguak’ Tittussen, Christian
Laursen, Jeppe Ejvind Nielsen, Jes Nyborg, Jens H. Andersson
Sekretær: Poul Nørris Christensen
Referent: Jacob K. Zederkof
Kl. 16:00
Velkomst ved formanden
Formanden bød velkommen og orienterede følgende:
1) LP skulle deltage kortvarigt indtil kl. 16:25 pga. transport. Dagsordenspunkterne omprioriteres
herefter.
2) Bestyrelsesmedlem Daniel ”Darngu” Skifte afgik pludseligt ved døden.
Bestyrelsen holdt 1 minuts stilhed til ære for Daniels minde.
Pkt. 1
Status og vurdering af igangværende projekter og beslutninger
De 5 fokuspunkter blev gennemgået af forstanderen.
* Spørgsmål:
Hvordan skal indkøbstal forstås?
Hvilke oplysninger efterspørger bestyrelsen fremadrettet?
LP mente, at blot procentangivelser gav fornuftigt og fint overblik da øvrige oplysninger ville være
administrativt omfangstunge.
Beslutning:
Bestyrelsen får fremadrettet indkøbstal beregnet i procent af samlet råvareindkøb.

Pkt. 2
Økonomi
Forstanderen fremlagde økonomisk status, og at økonomien fulgte årstidens almindelige
forventede forbrug.
Bestyrelsen tog økonomien til efterretning.
* Spørgsmål:
Skal der oprettes ny fåreholderskole i Upernaviarsuk?
* Svar:
Forstanderen svarede, at Inuili’s ledelse har møde med Departement for Uddannelse, Kultur og
Kirke, IKIN herom fredag 29/5 på fåreholderskolen i Upernaviarsuk.
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Pkt. 3
Emner til behandling
A) FishTech (CL)
CL fremlagde synspunkter:
1) PKU er ikke rette sted for rekruttering af kursister.
2) Formålet med FishTech er at fastholde medarbejder og udvikle dem med henblik på at få flere
stabile og kompetente medarbejdere på fiskefabrikkerne.
3) Ønsket er at FishTech udvikles til erhvervsuddannelse indenfor levnedsmiddelområdet og at
den forvaltes af Inuili, ikke nødvendigvis på Inuili, men gerne i en aktiv fiskeriby.
4) Inuili bør arbejde for at FishTech omdannes til erhvervsuddannelse med henblik på at
rekruttere uddannelsesparate elever til kommende stabile faglærte fiskeindustri
medarbejdere.
Beslutning:
Forstander skriver et brev til departementet om mulighederne for, at FishTech kan omdannes til
erhvervsuddannelse - gerne i en by med aktiv fiskeindustri.

B) Godkendelse af indstilling til forlængelse af grundforløb 1 & 2
Kan der arbejdes med et For-grundforløb forbeholdt elever med særlige læringsforudsætninger,
hvor man som elev indstilles til deltagelse via realkompetencevurdering foretaget af Inuili?
Beslutning:
Inuili udarbejder udkast til for-grundforløb til videre bearbejdning ved næstkommende
bestyrelsesmøde.

C) E-learning til Ernæringsassistenter
*Det blev nævnt at Handelsskolen i Nuuk har erfaringer med e-Learning, der kan være til
inspiration og sparring for Inuili.
Beslutning:
Inuili udarbejder plan for såkaldt “Blended Learning” forløb med udgangspunkt i portfolio og
løbende evaluering undervejs i praktikperioder.

D) Sammensætning af organisationer til kommende ny bestyrelse 2021 - 2025
Dialog om hvilke organisationer der bør være udpegningsberettiget?
Beslutning:
Det skal indstilles, at 1 medlem fra INK, 2 medlemmer fra S.I.K., 4 medlemmer fra GE samt 1
medarbejderrepræsentant.
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Ny bestyrelse udpeges i foråret 2021 og konstitueres 1. september 2021.
E) Bestyrelses- og ledelsesevaluering
* Spørgsmål (CL): Hvad er hensigten med bestyrelses- og ledelsesevaluering?
* Svar (Formanden) Hensigten med bestyrelses- og ledelsesevaluering er ikke at “finde 5 fejl”, men
at evaluere bestyrelsesarbejdet med henblik på at forbedre procedurer, samarbejde og
arbejdsgange, så bestyrelsesarbejdet styrkes løbende.
Beslutning:
Udskudt til næstkommende møde.
Formanden udarbejder udkast til anonymiseret spørgeskema dertil.

F) Trivselsundersøgelse 2020 (Orientering)
Orientering fra forstanderen.
* Forslag fra formanden:
Inuili udvælger 3 til 5 punkter fra trivselsundersøgelsens konklusionsønsker, som man vil arbejde
med i det kommende skoleår.
* CL forespørger en afrapportering.
Beslutning:
Inuili laver udspil til bestyrelsen, om hvilke 3 - 5 punkter fra konklusionen man ønsker at arbejde
med.
Inuili afrapporterer til bestyrelsen.

Pkt. 4
Tema
Ingen indkomne temaer modtaget.
Pkt. 5
Orientering fra formanden og forstanderen.
Formanden har haft møde med Departement for uddannelse, kultur og Kirke omkring økonomiske
bevillinger til nye uddannelser. Departementet beder alle om at arbejde videre med igangværende
planer.
* CL mener at der skal lægges pres på Departementet, sådan at fiskeri og turisme kommer højt på
dagsorden.
Forstanderens orientering er rundsendt. Der var ikke yderligere at tilføje.
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Pkt. 6
Eventuelt
1) KL-K: Hvordan får virksomheder voksenuddannelses-godtgørelse, når elever skal aflønnes på
skoleperioder?
Handling:
Inuili beskriver, hvordan man som virksomhed skal forholde sig.

2) KL-K: Hvordan får virksomheder PKU-godtgørelse for medarbejderes deltagelse i kurser, og
hvordan er dette beskattet?
Handling:
Inuili beskriver på skrift, hvordan man skal forholde sig.

3) Spørgsmål fra JEN om Anna Marie er stoppet på Inuili.
Forstanderen beretter at hun har fratrådt sin stilling efter gensidig aftale.

4) JEN: Hvornår skal næste møde finde sted? Man kunne holde et møde uden dagsordenspunkter
hvis dette kunne være administrativt tunge opgaver ifm. GM-arrangementet.
Handling:
Næste møde bliver primo november I Narsaq i forbindelse med GM. Mødet bliver uden dagsorden
men oplevelsesorienteret og med henblik på bestyrelsespromovering.

Mødet afsluttet kl. 17:15.
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