INUILI. Bestyrelsesmøde nr. 8. Hjemmeside
Bestyrelsesmøde, lørdag den 26. september 2015 kl. 10.00 på Food College Aalborg.
Deltagere:









Erik Bjerregaard (EB), formand
Karsten Lyberth-Klausen (KL-K), næstformand
Ivan Kristensen (IK)
Helge Tang (HT)
Daniel Skifte (DS)
Anna Marie Knudsen (AMK), uddannelseschef, referent.
Tilforordnet: Rasmus Klitgaard (RK), inspektør.
Tilforordnet: Jesper Nielsen (JN), til fremlæggelse af halvårsregnskab

Fraværende som følge af vejrlig: Paarnannguaq Tittussen, Lena P. Fisker, Poul Nørris Christensen,
forstander og medarbejderrepræsentant Jens Høegh Andersson.
Mødet startede kl. 10.20.
Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til Inuilis nye inspektør, Rasmus Klitgaard.
Punkt 1.
Godkendelse og underskrivning af referater fra nr. 7 af d. 9. april 2015.
Der skal følges op på underskrivning af referater og Revisionsprotokollat til driftsregnskab 2014.
Punkt 2.
Status og vurdering af igangværende projekter og beslutninger.
AMK gennemgik kort status på visioner for bestyrelsesperioden 2014-17, Bilag 2 A. Til næste møde
fremlægges status på renovering af bygninger, evaluering af GM, personalestatistik vedrørende
faglærere samt forbrug af gæstelærere. Dansk skal ind i undervisningen og bestyrelsen vægter en
opdatering af skolens IT-udstyr samt fiberforbindelse.
Punkt 3.
Økonomi.
JN fremlagde Inuilis halvårsregnskab. JN foreslår at bestyrelsen fastlægger, hvilke nøgletal der skal
med i regnskabet. Overtimeforbruget giver ikke anledning til bemærkninger. 20% af
taxametertilskuddet går til administration. Indtægter fra kost og logi i forbindelse med
kursusvirksomhed bør indtægtsføres under kollegie- og kantinedrift. Kursusafdelingen bidrager til
bygningsudgifter (el m.m.). Beløbet måles i forhold til antal holduger. Kurserne bidrager med 10% af
deltagerbetalingen til administration.
Aktivitetsskemaet viser en nedgang i forventet antal årselever, fra 89 til 57. Der er ikke nogen
retningslinjer for holdstørrelser. Bestyrelsen foreslår at Inuili overvejer muligheden for at sende
elever på gast. 1 til Food College Aalborg hvis der er under 4 elever på holdet. Det skal dog være
1

INUILI. Bestyrelsesmøde nr. 8. Hjemmeside
muligt for cater- og kantineassistentlærlingene at gøre deres uddannelse færdig i Grønland, uanset
holdstørrelse. På Inuilis hjemmeside kan der gøres opmærksom på, at gast 1 muligvis flyttes til Food
College Aalborg. Elevtallet skal med i årsregnskabet.
Punkt 4.
Emner til behandling.
A. Oplæg til Resultatkontrakt 2016. Bestyrelsen anser tilstandsrapporten for at definere det
økonomiske grundlag for investeringen i reparation / renovering af bygninger i
Upernaviarsuk. Bygningerne er overtaget af Inuili 1.1.2014.
B. Fiskeriteknologuddannelsen. Undervisningen bør foregå på gymnasialt niveau.
Kommissoriet skal arbejde videre med planerne for uddannelsen.
C. Kurset for praktikpladsvejledere kommer på programmet igen til næste år.
Punkt 5.
Tema: Uddannelsesplan II
Inuili kan arbejde hen imod at tage ungemålgruppen ind på erhvervsskolerne i et 1-årigt forløb, på
40 uger.
Vejledning til praktikpladser skal optimeres. Der skal skabes en bedre kommunikation mellem
praktikplads og Inuili. Den landsdækkende vejledning skal gøres bedre. Brancheskolerne kunne
overtage vejledningsrollen fra Piareersarfik, under forudsætning af at der følger penge med til at
løse opgaven.
I forhold til de tværgående initiativer kunne Inuili gøre følgende: etablering af 1-årige skoleforløb
(som nu foregår på Piareersarfik). Etablering af flere kollegiepladser vil kunne øge antallet af elever,
herunder også SP-elever. Det er vigtigt at de unge, som ikke er afklaret i forhold til uddannelsesvalg,
kommer ind på erhvervsskolerne til et 20 – 40 ugers forskoleforløb.
Bestyrelsens forslag til etablering af korte erhvervsuddannelser på Inuili:




Serviceassistent
Bagværker
Konferencetjener.

Hotel- og turismeuddannelsen er i forvejen en kort uddannelse. Bestyrelsen ønsker en oversigt over
forløbet af Inuilis uddannelser.
Punkt 6.
Orientering fra formanden og forstanderen.
Formanden og forstanderen har holdt 2 telefonmøder siden sidste bestyrelsesmøde. Møderne har
mest handlet om økonomi.
Næste møde afholdes på HHE, Nuuk den 17. november kl. 13.00.
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Formanden bad om at skolen udarbejder en orientering om hvordan Inuili kan implementere
Uddannelsesplan II i undervisningen. Endelig ønsker formanden en oversigt over hvilke fag Inuili
underviser i på Grundforløb 1 og Grundforløb 2.
Bestyrelsen ønsker en revurdering af tidspunktet for afholdelse af GM, under hensyntagen til, at
Grønland gerne skulle være repræsenteret ved kokkemesterskaberne i Danmark. Bestyrelsen skal
lave en kalender for 2016 på næste bestyrelsesmøde.
Punkt 7.
Eventuelt.
Formanden bød Inuilis nye inspektør, Rasmus Klitgaard, velkommen hvorefter Rasmus gav en kort
præsentation af sig selv.
Mødet sluttede kl. 16.30.

Referatet godkendt d.

Erik Bjerregaard, formand

Poul Nørris Christensen, forstander
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