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Pingaarnerutitaq - Lederen
All.: Hector Lennert Sørensen
Ukioq atuarﬁusoq tulleq
2007/2008 piareersarlugu
aallartinnialerpoq.
Pifﬁssap ingerlanera manna
tassaassaaq: Ukiumut atuarﬁusumut tullermut piareersarneq.
Piareersarnermi eqqumafﬁssat
arlaqarput: atuartunik atuaqatigiikkaartunik aammalu klassenut
assigiinngitsunut aggorneqarnissaanik suliaqarnerit. Kiisalu ilinniartitsisut tiimissaanik agguaanerit.
Atuarﬁit angissusaat malillugit
tiimissanik qanoq amerlatigisunik tunngaviusumik sulinermi
isumaqatigiissummut tulluussarneqarsimasut kanukoka-p sanasimasai assigiinngitsunut naleqqussarlugit atorneqarsinnaapput.
Aammali eqqumafﬁgineqassaaq
sumiifﬁnni kommunep aalajangersagai qanoq oqaasertaqarnersut
siunertaqarnersullu.

Atuarﬁk qanoq aaqqissorneqassava?

Planlægning af kommende
skoleår
Vi skal til at planlægge næste skoleår 2007/2008. Den kommende
tid bruges til planlægning. Der
er ﬂere områder man skal være
opmærksom på under planlægningen. Fordeling af eleverne til hold
og klasser. Fordeling af undervisningstimer til lærerne. Under
fordelingen af timerne for lærerne,
kan man bruge en fordelingsnøgle
som tager udgangspunkt i overenskomsten og som er udarbejdet
af KANUKOKA. Man skal også
være opmærksom på de enkelte
kommuners bestemmelser, hvad
det går ud på og hvad formålet er
osv.

Hvordan organiseres
skolen?

Asiliarnerit, lejrskolernerit qasujaallisarnerit studierejsernerit
ataatsimiinnerit ataatsimiisitsinerit
allarpassuillu tamarmik junip 15-at
tikitsinnangu naammassineqarlutik
pisortaqarﬁmmut akuerisassanngorlugit nassiunneqarsimanissaat
isumagineqartussaasarpoq.
Eqqumafﬁssat arlaqarput
aamma ataatsimiittarnissat akunnertalersorlugit allanneqarsinnaanerat eqqarsaatigalugu. Atuarﬁup
ukiumi tassani suunuku anguniarniarai aammalu tassani atuarﬁup siulersuisuisa anguniagaanut
attuumalluartussaammata tamakkua ataqatigiipput. Ilinniartitsisut
atorﬁnittussat soraartussat suliassanut annertuunut ilaassapput.
Inissaqartinniarnerat taakkualu
meeraqarpata meeraasa meeqqerivimmi inissaqartinniarnissaat.

Ilinniartitsisoqatigiit qanoq suleriaaseqarniarpat?
Qanoq ataatsimiittarnerit inississorneqassappat? Ilaatigut tamakkuusinnaapput aamma eqqartussallugit pingaaruteqarsinnaasut.

Inden 15. juni indsendes til direktoratet planer om ekskursioner,
planlagte lejrskoler, motionsløb,
studierejser, mødeaktiviteter og
forældremøder og mange andre
planer for næste skoleår. Planerne
skal godkendes af direktoratet.

Flere ting skal man være
opmærksom
på, fordi timeforbruget også skal
regnes ud. Hvad er det som skolen
vil opnå i det kommende skoleår
og det skal være i overensstemmelse med skolebestyrelsens formål.
Læreransættelser og lærerﬂytninger er bare en af opgaverne i
planlægningen. Der skal jo være
boliger til de nye lærere og hvis de
har børn skal der være institutionsplads til børnene osv., osv.

Piareersimafﬁssatut nutaatut
ilanngunneqarsinnaasutut isigineqarsinnaapput:
Atuartunik tikeraartoqartarneq,
naliginnaasumik kommunet arlallit
atuartunik tikeraartoqassatillutik
minnerpaamik ulluni 14-ni killiliisarnerat aalajangerneqartarpoq.
Aammali nunaqarﬁnni arlaqartuni
tamanna atuuttarpoq. Eqqaaneqarsinnaavorli mikinerusuni
aamma periarﬁssaasarmat ulluni
14-nini suli annikinnerusumik
periarﬁssaqartitsisinnaaneq.

Tassalu ullut 7-t.
Tikeraaqartarneq naluneqanngitsumik ajunngequteqartarluni
aamma unamminartoqartarpoq.
Ullumikkullu atuarﬁup nutaamik
aaqqissuunneqarneranut atatillugu
angusakka annertuumik peqataatinneqarput. Taamaattumillu atuartup anguniagassai assigiinngitsut
atassuserneqarnerat atuutsinneqalerpoq. Tulluarpallaarunnaarporlu
sivikinnerusumik tikeraartoqassatilluni tamakkuninnga nassataqannginneq.

Ukiut tamaasa
piareersimafﬁssat takkuttuarput
pissutsillu aamma ukiumiit ukiumut ineriartortuarput. Piareersimanissarlu taamaattumik sutigut
tamatigut pingaaruteqarluinnarpoq. Erninermi sulinngiffeqartoqassappat taartissarsiornissaq piareersimafﬁgineqarnersoq
aamma piareersassallugu pingaaruteqarpoq.
Aasarsiorluarnissassinnik kiisalu
atuartut atuanngiffeqarnissaanut
atatillugu qasuersaarluarnissassinnik kissaappatsigit ukiumilu
atuarﬁusumi nutaamut nukissaqarluarlusi kingumut takkunnissassinni qilanaalereerpugut!.

Hvordan vil pædagogiske
råd arbejde i det kommende skoleår?

man også indført personlige mål
for eleven. Og det er ikke på sin
plads, at man ikke tager elevernes
Angusakka i sådanne ekskursioner.

Hvordan placeres møderne?
Sådanne spørgsmål er værd at tage
op under planlægningen.
En af de nye opgaver kan være
planlægning af besøg for skoleklasser. Flere kommuner begrænser besøgstiden for disse klasser til
14 dage. Og dette gælder også for
nogle bygdeskoler. Men mindre
bygder kan også begrænse besøgstiden

Der kommer nye udfordringer hvert år

til 7 dage.

og forholdene udvikler sig hurtigt.
Og man skal være parat til at tage
disse udfordringer. Såfremt der
skal være barselsorlov i det kommende skoleår blandt personalet
skal man også ﬁnde aﬂøsere.
Vi ønsker jer en god sommerferie
og sørg for at være udhvilet under
ferien, inden vi starter skoleåret
med nye kræfter!

Sådanne ekskursioner kan have
fordele og udfordringer.
I forbindelse med den nye skoleforordning har man sat fokus på
Angusakka. På denne måde har
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Naleqqiifﬁk – tassa torrak!
Apriilip 11-anniit 13-annut Naleqqiifﬁk inunnit 200-t sinnerlugit peqataafﬁgineqartumik
ingerlanneqarpoq.

Foto: Johan Reimer

All.: Paul Raahauge

Peqataallutik atuartut, ilinniartitsisut, atuarﬁit pisortaat, atuarﬁit
siulersuisuini ilaasortat, kommunalbestyrelsini ilaasortat, ilinniarﬁnniit aallartitat aamma Inatsisartuni ilaasortat.
Taakkua saniatigut arlalinnik oqallissaarisunik saqqummiussisoqarpoq, pitsaalluinnartunik saqqummiussisunik.
Ataatsimeersuarnermi sammineqartut meeqqat atuarﬁannut
pingaaruteqaqaat: atuartitsineq
nalilersuisarnerlu, atuarﬁnnik
aqutsineq, atuarﬁmmi sullivimmi
avatangiisit kiisalu “Inuiaqatigiit
isumassuisut”
Ataatsimeersuarneq aaqqissuunneqarpoq, ataatsimeersuaqataasut
tamarmik katersuullutik saqqummiussifﬁgineqartarlutik, tamatuma
kingorna eqimattanut agguataartarpugut taakkualu tamarmik
immikkut aqutsisoqarput. Eqimattani sulinermi periaatsinik assigiinngitsunik atuinissaq pilersaarusiorneqarsimavoq. Isumaqarpunga
aamma nalunngilara allarpassuit
isumaqartut, saqqummiussisut

tamarmik naleqquttunik pitsaasunillu oqalugiaateqartut aamma
IMAK-imit Inerisaavimmillu
saqqummiussisut tapertariinnerat,
eqimattani naammassisaqarﬁusumik suliaqarnermut tunngaviliilluarput.
Eqimattani oqallisigisanut atatillugu, pilersitaqarﬁunissaat
anguniagaavoq aamma atuarﬁup
ineriartorteqqinneqarnissaanut
erseqqissunik innersuussuteqarnissaq siunertaavoq. Aammattaarmi
taamatut ingerlatsisoqarpoq. Kingusinnerusukkut ungasippallaanngitsukkut, ataatsimeersuarnermi
innersuussutigineqartut tamanut
tunngasut nassiussuunneqassapput,
maannangaarli oqaatigisinnaavara,
atuarﬁit aqunneqarnerat pillugu
sakkortuunik innersuussuteqartoqarmat – malunniuteqarnerusumik aqutsinerup, pamersaanikkut
aqutsinerup aamma sulisunik
aqutsinerup nukittorsarneqarnissaannut tunngasunik. Aamma
innersuussutigineqartut ilagaat
nalilersuisarnerup atuarﬁup ulluinnarni ingerlatsineranut ilaatinne-

qalernissaa. Sullivimmi tarnikkut
atukkat pillugit aammattaaq innersuussuteqartoqarpoq. Sammisami
“Inuiaqatigiit isumassuisut”-ni,
Daniel Thorleifsenip soqutiginartumik sapiissuseqarlunilu saqqummiussereerneratigut ataatsimeersuaqataasut eqimattakkaarlutik
sulipput, matumani siunissami
sumiginnaaneq pinaveersimatinniarlugu iliuusissat suliarineqarlutik.
Apriilip 13-anni ataatsimeersuaqataasut kommunit aggerﬁgisaat
najoqqutaralugit eqimattanut
agguataarneqarput, eqimattani
suliniutissat suliarineqarput, tassa
kommunimi aggerﬁtsinni suliniutissat assigiinngitsut qanoq piviusunngortinneqarnissaat pilersaarusiorparput. Suliniutit atuarﬁup,
meeqqatta atuarﬁata, pitsaanerulerneranik kinguneqartussat.
Ataatsimeersuarneq naggaserlugu
tusarniaasoqarpoq, soqutigisaqaqatigiit assigiinngitsut meeqqat
atuarﬁannik soqutigisallit peqataafﬁgisaannik – taanna tusarniaaneq
qallunaat akvariemodelimik taasartagaat malillugu ingerlanneqarpoq.

Tamanna ima paasisariaqarluni,
peqataasut saqqummiussaat ataatsimeersuaqataasunit oqaaseqarﬁgineqaqqusaanatik.
Naggataatigut taarusuppara,
ataatsimeersuarnermut atatillugu
aammattaaq saqqummersitsinermik aaqqissuussisoqarmat,
saqqummersinneqarlutik atuartitsinermi atortussat, av-apparaatit
nutaaliaanerpaat, issiavik timimut
tagiartuutitalik allarpassuillu.
Ataatsimeersuarnermi innersuussutigineqartut nassiussuunneqarnissaat qilanaareqaara, atuarﬁullu
pitsanngoriaateqarneranik kinguneqarnissaat qularinngilluinnarpara.
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Naleqqiifﬁk – en fantastisk
oplevelse.
I dagen 11. – 13. april afholdt vi med deltagelse af over 200 perso-ner, elever, lærere, skoleledere,
skolebestyrelsesmedlemmer, kom-munalpolitikere, erhvervsuddannelsesfolk og landspolitikere.

Foto: Paul Raahauge

Af.: Paul Raahauge

Derudover var der oplægsholdere,
som leverede oplæg af meget høj
kvalitet.
Emnerne på konferencen var
meget væsentlige for folkeskolen:
un-dervisning og evaluering, skoleledelse, arbejdsmiljø i folkeskolen og endelig ”Det omsorgsfulde
samfund”.
Konferencen var tilrettelagt således, at alle konferencedeltagerne
var samlet til fælles oplæg om
de forskellige emner, hvorefter
vi blev opdelt i Cafeer, som igen
havde en tovholder. Arbejdet i
cafeerne var meget bevidst tilrettelagt med henblik på forskellige
arbejdsme-toder. Det er både mit
og mange andres opfattelse, at alle
oplægs-holdere kom med særdeles
relevante indlæg, og at IMAkS
og Ineri-saaviks oplægsholdere
supplerede hinanden på en sådan
måde, at der blev et godt grundlag
for i cafeerne at gennemføre et

udbytterigt stykke arbejde.
Der var i forbindelse med alle cafedrøftelserne lagt op til, at disse
skulle være resultatorienterede og
at der skulle komme klare anbefalinger til den videre udvikling af
folkeskolen. Dette er også tilfældet. Der vil på et senere tidspunkt
om ikke så længe blive udsendt en
samlet oversigt over de anbefalinger, som konferencen kommer
med, men jeg tør godt her nævne,
at der vil komme meget kraftige
anbe-falinger omkring skoleledelse – en styrkelse af synlig ledelse,
pæda-gogisk ledelse og personaleledelse. Der vil også komme anbefalinger omkring tiltag til at gøre
evaluering til en integreret del af
skolens hverdag. Også omkring
det psykiske arbejdsmiljø vil der
komme helt klare anbefalinger.
Omkring emnet ”Det omsorgsfulde samfund” ar-bejde konferencedeltagrne, efter et spændende og

modigt indlæg af Daniel Thorleifsen, i grupper, hvor der blev
udarbejdet planer for, hvilke tiltag
man kan tage fat på for at undgå
omsorgssvigt i fremti-den.
Konferencedeltagerne blev den
13. inddelt i grupper kommunevis,
og her blev der udarbejdet handleplaner for, hvordan vi hjemme i
de enkelte kommuner kan tage fat
om virkeliggørelsen af de forskellige tiltag, der skal gøre vores folkeskole, vores børns skole bedre.
Konferencen sluttede med en
Høring med deltagelse af repræsentan-ter fra forskellige interessenter i folkeskolen – denne
høring blev gennemført efter
en akvariemodel. Det betød, at
konferencedelta-gerne i salen ikke
kunne kommentere deltagernes
indlæg.
Jeg skal til slut ikke glemme at
nævne, at der på konferencen også
arrangeret en messe, som både

indeholdt undervisningsmidler,
av-apparatur af den mest moderne
slags, en massagestol som var
rigtig god og meget andet.
Jeg glæder mig meget, til vi er klar
til at udsende konferencens anbefalinger, og jeg er sikker på, at
de vil give vores folkeskole et godt
skub fremad.
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2007-imi aallartitat
ataatsimiinnerat

Allattoq: Ulla Nielsen

Foto: Paul Raahauge

IMAK-imi aallartitat ukiumoortumik ataatsimiinnerat ukiormanna apriilip 16-anni 17-annilu ingerlanneqarpoq.

Ataatsimiinneq Nuummi Katuami
ingerlanneqarpoq, tamanna pivoq,
ataatsimeersuarnermut “Naleqqiifﬁk”-mut aamma sinniisut/pisortat pikkorissartinneqarnerannut
atatillugu.

Siulittaasup nalunaarutaa
Aallartitat ataatsimiinneranni
oqaluuserisani siulittaasup nalunaarutaa pingaarutilimmik inissisimavoq. Nalunaarut sammisamiit
sammisamut oqallisigineqartarpoq
immikkoortullu ataasiakkaat akuersissutigineqartarlutik. Siulittaasup oqalulluni allakkatigullu
nalunaarutai IMAK-ip nittartagaani uani atuarneqarsinnaapput:
www.imak.gl
Aallartitat ataatsimiinneranni siulittaasup nalunaarutaata oqallisigineqarnerani sammisaq oqallisigineqarluartoq tassaavoq; atuarﬁnni
suleqatigiinnissamut ataatsimiititaliat. Aammaarluni erseqqissarneqarpoq, atuarﬁit pitsaasumik
ingerlalluartumillu suleqatigiinnermut ataatsimiititaliaqarnissaat qanoq pingaaruteqartigisoq.
Ilaatigut atuarﬁmmi pilersaarusiornissamut atatillugu, atuarﬁmmi
atugarissaarnissaq kiisalu atuarﬁup
ineriartornissaa pillugit pingaaruteqarpoq. Aallartitaqarﬁmmut
ilaasortat ilaasa saqqummiuppaat
ajornartorsiutit, atuarﬁmminni
ilinniartitsisut ataasiakkaat pikkorissarnernut tiiminik qassinik tunineqarsinnaanerannut tunngasut
aamma meeqqanut sumiginnakkanut iliuusissatut periarﬁssanut
tunngasut. Ajornartorsiutit tamakkua ilaat, annertusinnginnerini
iliuuseqarﬁgiuminaallinnginnerinilu, iliuuseqarﬁgineqarsinnaapput
imaluunniit aaqqinneqarsinnaapput, tamanna pillugu suleqatigiinnermut ataatsimiititaliani malittarisassiortoqarpat. Taamaattumik

IMAK-imi siulersuisut kingumut
kajumissaarutigaat, pisortat,
sinniisut ilinniartitsisullu suleqatigiinnermut ataatsimiititaliani
sulinertik pingaarutilik ingerlateqqeqqullugu imaluunniit aallartisarniaqqullugu. Taamatut suliaqarnissamut IMAK-ip nittartagaa
isumassarsiorﬁgineqarsinnaavoq.
Siulittaasup nalunaarutaani nunatsinni ilinniartitsisunngorniartarnermut aamma ilinniartitsisussaaleqinermut tunngasoq aallartitat
ataatsimiinneranni ilaasortanit
oqaaseqarﬁgineqarluarpoq.
Aallartitat ataatsimiinneranni
erseqqissarneqarpoq, ilinniartitsisunngorniartarnerup annikillisaavigineqannginnissaa, fagitigullu
qaffasissumik ingerlatsinissap
qulakkeernissaa pingaaruteqartoq.
Aallartitatut ilaasortat siunnersuutigaat, ilinniartitsisunngorniarlutik
qinnuteqartut, aallaqqaammut
ilinniarnermik aallartitsinissamut
piukkunnanngitsut, piginnaasamik
qaffassarnissaannut neqeroorﬁgineqassasut, taamaalilluni kalaallit
amerlanerusut ilinniartitsisunngorsinnaaniassammata taamalu
ilinniartitsisussaaleqinermut ikiorsiissutaasinnaaniassammata.
Ilaasortap ataatsip maluginiaqquaa
nunagisaq qimannagu ilinniartitsisunngorniarnermi ilaatigut
Ilinniarnertuunngorniarﬁmmi
naammassinneqqammersunik
ilinnialertoqartarnera. Tamannalu
taamatut ilinniartitsisunngorniarnermik aaqqissuussinermi siunertarineqanngitsoq isumaqartoqartoqarluni.
IMAK-ip siulittaasuata, Sivso
Dorph-ip, neriorsuutigaa ilinniartitsisussaaleqineq pillugu ataatsimiititaliamut maanna IMAK-ip
ilaasortaafﬁgiligaanut, siunnersuutigineqartut eqqarsaatillu apuunneqassasut.

Oqallinnerup kingornatigut siulittaasup nalunaarutaa aallartitanit
tamanit akuersissutigineqarpoq.

Ilisinermut atatillugu nunatsinni aningaasaateqarﬁk
Ukiormanna aallartitat ataatsimiinneranni siunnersuutigineqartut
ilagaat, IMAK-ip ilaasortaannut
aningaasaateqarﬁmmik pilersitsisoqassasoq, taamaalilluni
ilaasortat aamma qanigisaasut
toqunerini ilisinermut illerﬁullu
angallanneqarneranut atatillugu
aningaasartuutit matussuserneqarsinnaalerniassamata.
Taamatut kissaateqarneq assigiinngitsunik isumaqarﬁgineqarpoq. Ilaasa isumaqatigigaat ilaasa
akerlerigaat. Aningaasaateqarﬁmmik taamaattumik pilersitsinissami
aningaasartuutissat piumasaqaatissallu nalornissutigineqangaatsiarput. Danmarks Lærerforeningimi
assingusumik aaqqissuussamik
ingerlatsisoqarpoq tassanilu malittarisassat piumasaqaatillu misissuataarneqarput.
Nunatsinni ilisinermut atatillugu
aningaasaateqarﬁmmik pilersitsinissap misissorneqarnissaanik
siunnersuut allartitat taasinermikkut akuersaarpaat.

Ilinniartitsisut kattufﬁat
nukittooq ataatsimoorﬁusorlu
Ukiormanna aallartitat ataatsimiinneranni Sivso Dorphip oqaatsitigut nalunaarummini kalaallit
ilinniartitsisut siunissami kattuffeqarnikkut aaqqissuussaanissaat
tikippaa. Ilaatigut ima oqarpoq:

nunatsinni suliffeqarnermi kattufﬁlersornikkut aaqqissuussaanerup
misissuataarnissaanut maanna
pifﬁssanngortoq”.
“Suleqatigiittut nukittuumik
aalaniataartumillu kattufﬁliorusuppugut. Isumaqarpugut kattufﬁk nukittooq aalaniataartorlugu
taamaattoq aatsaat pilersissinnaagipput ilinniartitsisut ilinniartitsisoqatigiikkuutaat tamarmik
ilaasortaafﬁgisaannik kattufﬁliorutsigik. Imaappoq ilinniarﬁnni
tamani ilinniartitsisoqatigiikkuutaat tamarmik”.
Aallartitat tamarmiusut siulittaasup ilinniartitsisut kattuffeqarnikkut aaqqissuussaanerata
nutarterneqarnissaanik eqqarsaatai
taperserpaat. Siulittaasup kissaatigaa neriorsuutigalugulu siulersuisut aappaagu aallartitat ataatsimiinnissaannut kattuffeqarnikkut
siunissami aaqqissuussinissamut
siunnersuummik saqqummiussaqarumaartut.
Aallartitat ileqquusumik ataatsimiinnerat naammassimmat,
ilaasortat ilinniartitsisut kattuffeqarnerata aaqqissuuteqqinneqarnissaa tiimini arlalialunni
oqallisigaat. Oqallinnerit eqimattakkaarluni ingerlanneqarput,
kommunersuanngortussani aallartitat ataatsimoortinneqarlutik.
Eqimattat tamarmik ilinniartitsisut
kattuffeqarnikkut aaqqissuussaanerata nutaap nukittunerusullu
pilersinnissaannut isumassarsianik
siunnersuutinillu tunniussaqarput. Siunnersuutit taakkua ukiup
ingerlanerani siulersuisut suliareqqissavaat.

“Sulisitsisut ullumikkut ajornannginaavillugu kattufﬁit imminnut
aporaatsittarpaat. Isumaqarpunga
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Repræsentantskabsmøde 2007
IMAK’s årlige repræsentantskabsmøde blev i år afholdt i dagen 16. – 17. april.

Foto: Paul Raahauge

Af: Ulla Nielsen

Mødet blev afholdt i Nuuk, Katuaq, i umiddelbar forbindelse med
den afholdte konference ”Naleqqiifﬁk” og TR-/leder-kurset.

Formandens beretning.
På repræsentantskabsmødets dagsorden har formandens beretning
en fremtrædende plads. Beretningen gennemgås og behandles
punkt for punkt og hvert afsnit
godkendes af repræsentantskabet.
Både formandens mundtlige og
skriftlige beretning kan læses på
IMAK’s hjemmeside, www.imak.gl
Et af de punkter, der under
gennemgang af formandens
beretning, gav grobund for debat
i repræsentantskabet var samarbejdsudvalgene på skolerne.
Endnu en gang må det konstateres, at det er uhyre vigtigt, at skolerne har et godt og velfungerende
samarbejdsudvalg. Det er vigtigt
bl.a. af hensyn til planlægningen
på skolen, trivslen på skolen samt
udviklingen af skolen. Nogle af
repræsentantskabets medlemmer
fremsatte problemer fra deres
skoler mht., hvor stor mængde af
kursustimer den enkelte kan tildeles og handlemuligheder i forhold
til omsorgssvigtede børn. En del
af disse problemer kan forgribes
eller løses, før de vokser sig store
og svært håndterlige, hvis der i
samarbejdsudvalgene er udarbejdet retningslinier herfor. Derfor
må IMAK’s bestyrelse endnu
engang opfordre til, at ledere,
TR’er og lærere fortsætter eller

igangsætter det vigtige arbejde
i samarbejdsudvalgene. Der kan
hentes inspiration til dette arbejde
på IMAK’s hjemmeside.
Afsnitte i formandens beretning
omkring læreruddannelsen og lærermanglen i Grønland afstedkom
også kommentarer fra repræsentantskabet. Repræsentantskabet
gør opmærksom på, at det er
vigtigt ikke at udhule læreruddannelsen, det er der i mod vigtigt
at sikre, at den har et højt fagligt
niveau.
Medlemmer fra repræsentantskabet forslår, at ansøgere, der ikke
i første omgang er kvaliﬁcerede
til at starte på læreruddannelsen,
tilbydes opkvaliﬁcering, så der kan
blive uddannet ﬂere grønlandske
lærere for at afhjælpe situationen
omkring lærermanglen.
En anden gør opmærksom på, at
der på den decentrale læreruddannelse er en tendens til at optage
ansøgere direkte fra GU. Dette
mener man ikke er hensigten med
denne del af læreruddannelsen.
IMAK’s formand, Sivso Dorph,
lover at tage disse forslag og
betragtninger med til det udvalg,
som IMAK nu endelig er blevet
en del af, der skal arbejde med
læremanglen i Grønland.
Efter endt debat blev formandens
beretning enstemmigt godkendt af
repræsentantskabet.

Grønlandsk begravlseskasse

Et af de forslag, der i år var indkommet fra repræsentantskabet,
var ønsket om oprettelsen af en
fond for IMAK’s medlemmer, som
kunne dække omkostningerne
for kister og transport af disse
ved medlemmers og pårørendes
dødsfald.
I forsamlingen var holdningen til
dette ønske noget blandet. Nogle
var for og andre imod. Der var
stor usikkerhed omkring omkostningerne og betingelserne ved
etableringen af en sådan fond. I
Danmarks Lærerforening ﬁndes
en lignende ordning, og man kiggede på reglerne og betingelserne
for denne.
Repræsentantskabet sluttede med
at stemme for et forslag om, at der
arbejdes videre med at undersøge
mulighederne for etableringen af
en grønlandsk begravelseskasse.

En stærk og fælles lærerorganisation
Da Sivso Dorph aﬂagde sin
mundtlige beretning på årets
repræsentantskabsmøde, kom han
også ind på fremtiden for den
grønlandske lærerorganisation.
Han sagde bl.a. følgende:

” Vi ønsker at skabe en faglig
organisation, der er slagkraftig og
dynamisk. Vi mener, at en sådan
stærk og dynamisk organisation
kan vi kun skabe, hvis vi laver en
fælles lærerorganisation, hvor alle
lærergrupper er medlemmer. Vi
mener alle læregrupper i alle uddannelsesinstitutioner”.
Det samlede repræsentantskab
tilsluttede sig formandens betragtninger om en ny organisationsstruktur på lærerområdet. Formanden fremsatte et ønske og et
løfte om, at bestyrelsen til næste
års repræsentantskabsmøde vil
præsenterer et forslag til, hvordan
organisationsstrukturen kan se ud
i fremtiden.
Efter afslutningen af det ordinære
repræsentantskabsmøde brugte
medlemmerne i repræsentantskabet et par timer på drøftelser af
omstruktureringen i lærerorganisationen. Drøftelserne foregik
i grupper bestående af medlemmerne fra de nye storkommuner.
Hver gruppe aﬂeverede et forslag
med tanker og ideer til deres
forestilling om en ny og stærkere
fælles lærerorganisation. Disse
forslag vil bestyrelsen nu arbejde
videre med i det kommende år.

”Arbejdsgiverne har i dag meget
let ved at spille organisationerne
ud mod hinanden. Jeg mener, at
det nu er tid til at se på organisationsstrukturen på det grønlandske
arbejdsmarked”.
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Pilersaarusiukkamik suliaqarneq
Soorlu Ilinniartitsisumi siusinnerusukkut allaaserineqareersutut nunatsinni meeqqat atuarﬁanni
naliliisarneq pillugu nalunaarut nutaaq inaarsarneqaleruttorpoq.

Foto: Hector Lennert Sørensen

All.: Ulla Nielsen

Ukioq atuarﬁusoq tulliuttoq aallartippat nalunaarutip atuutilernissaa pilersaarutaavoq tamatumalu
ilaatigut kingunerissavaa, 10. klassimi atuartut pilersaarusiukkamik
suliaqartalernissaat.

Suleriaatsimik ineriartortitsineq
Pilersaarusiukkamik suliaqarneq
ilinniartitsisunut atuartunullu
piumasaqaatinik nutaanik amerlasuunik nassataqartussaavoq.
Atuartut atuartuunerminni pisinnaasanik ineriartortitsissapput,
taamaalillutik 10. klassinngorunik
pilersaarusiukkamik suliaqarnissaq sapinnginniassammassuk.
Taamaalilluni naliliisarneq pillugu nalunaarummi, nukarlerni
atuartuunerup naggataarnerani
namminersuutigalugu suliaqarneq,
akullerni sammisaqarluni suliaqarneq aamma angajullerni pilersaarusiukkamik suliaqarneq pillugit
saqqummiunneqartut, atuartut
atuartuunerminni inerititaqarﬁusumik ineriartortitsinnissaannut
periusissat takuneqarsinnaapput.

Sisimiuni Minngortuunnguup
Atuarﬁani ilinniartitsisut upernaaq manna pamersaaneq pillugu ullormi ataatsimi atuarﬁup
immikkoortortaani pingasuusuni,
atuartut suliaminnik saqqummiisarnissaat, aalajangersimasumik
sammisaqarluni suliaqartarnissaat kiisalu pilersaarusiukkamik
suliaqartarnissaat qanoq ingerlanneqartassanersut oqallisigaat.

Aallarnisaataasumik sungiusarnerit pisariaqarput
Ilinniartitsisut taakkua sammivaat
isumaqaramik suleriaatsit assigiinngitsut pingasuusut, atuartut
ilinniartitsisullu immikkoortortani
pingasuusuni, atuartut atuartuunerini aallarnisaataasumik sungiusarnerit arlalissuit ingerlatinngippatigit iluatsinnavianngitsut.
Taamaattumik immikkoortortani
pingasuusuni ullormi tassani oqallisigineqarput suleriaatsit taaneqartut suut kingunerissaneraat,
suut piumasaqaataanersut aamma
atuartut immikkoortortami atu-

artuunertik naammassigunikku
sunik pisinnasaqalersimassanersut.
Tamanna aallaavigalugu immikkoortortat tamarmik “eqqaamasassatut allattukkatut” ittunik
suliaqarput, immikkoortortaminni
suleriaatsimik ineriartortitsinissaq
siunertaralugu.
Angajullerni ilinniartitsisut aallaqqaammut pilersaarusiukkamik
suliaqarnissamut nalunaarummi
piumasarineqartut misissuataarpaat aamma qulequtsiunneqartut qanoq paasisariaqarnersut
oqallisigineqarput aamma atuartut
qanoq pisinnaasaqartariaqarnerat ilanngullugu. Tamatumanimi
siunertarineqarpoq, angajullerni
ilinniartitsisutut “eqqaamasassanik
allattuinissaq”, tassa atuartitsinermi suut ilaatinneqartariaqartut
eqqumafﬁgineqarniassammata,
taamaalillutik ilinniartitsisut
atuartullu 10. klassimi pilersaarusiukkamik suliaqarnissaminnut
piareersimaniassammata. “Eqqaamasassatut allattukkat” imaraat,
fagitigut pisinnaasassat, paasis-

sutissanik ujaasineq, atuarneq
aamma suliareqqiineq, pisinnaasat
suleriaatsimut tunngassuteqartut,
tusarnaartunut saqqummiussinermik pisinnaasaqarneq, allanik
suleqateqarsinnaaneq allarpassuillu. Tassa matumani pineqarput
ilikkagassatut pilersaarutini pisinnaasaqarﬁusussat assigiinngitsut,
atuartut ukiuni qulini atuartuunerminni pisinnaasaqarﬁgiligassaat.
Atuartuni angajullerni pilersaarusiukkamik suliaqarnermut atatillugu “eqqaamasassatut allattukkat”
ima tulleriiaakkamik ataani takussutissiorneqarput.
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Projektopgaven
Som tidligere beskrevet i Ilinniartitsisoq er der for den grønlandske folkeskole
en ny evalueringsbekendtgørelse til færdigbehandling.

Foto: Hector Lennert Sørensen

Af: Ulla Nielsen

Bekendtgørelsen er planlagt til at
træde i kraft
med det kommende skoleår og
medfører blandt andet et krav om
en projektopgave i 10. klasse.

Udvikling af arbejdsform
Projektopgaven medfører en
masse nye krav til både lærere
og elever. Eleverne skal i løbet af
deres skolegang have udviklet en
hel række af færdigheder, der skal
gøre dem i stand til at gennemføre
projektarbejdet i 10. klasse. På
den måde kan man se evalueringsbekendtgørelsens fremlæggelse
af eget arbejde ved afslutningen
af yngstetrinnet, mellemtrinnets emneorienterede arbejde og
ældstetrinnets projektopgave som
en progressiv udviklingsproces i
elevernes skoleforløb.
På Minngortuunnguup Atuarﬁa i
Sisimiut har lærerne her i foråret
på en pædagogisk dag diskuteret i
skolens tre afdelinger, hvordan de
vil gribe arbejdet med elevernes
egen fremlæggelse, det emneorienterede arbejde samt projektopgaven an.

Indledende øvelser er en
nødvendighed
Lærerne har haft fokus på, at
ingen af de tre arbejdsformer kan
lykkes, hvis ikke både elever og
lærere har lavet en hel del indledende øvelser i løbet af de år, hvor
eleverne har haft deres skolegang i
de tre afdelinger. Således har afdelingerne på den pædagogiske dag
diskuteret, hvad deres arbejdsform
indebærer, hvilke krav der stilles, og hvilke færdigheder det er,
eleverne skal have ved afslutningen af det pågældende trin. Med
udgangspunkt i dette har hver
afdeling lavet en slags ”huskeliste”
for udviklingen af arbejdsformen i
netop deres afdeling.
På ældstetrinnet startede man

med at kigge på de krav, der er
til projektopgaven i evalueringsbekendtgørelsen og ud fra disse
overskrifter diskutere, hvad man
egentlig forstod ved dette, og
hvad det rent konkret betød for
elevernes færdigheder. Formålet
med dette var jo at nå frem til en
”huskeliste” for, hvad man som
lærer på ældstetrinnet skal være
opmærksom på at få inddraget i
sin daglige undervisning for at
gøre sig selv og eleverne klar til
den afsluttende projektopgave i
10. klasse. ”Huskelisten” indeholder rent faglige færdigheder,
færdigheder i at søge, læse og
bearbejde materiale, færdigheder
der knytter sig til selve arbejdsformen, færdigheder i at stå frem
og fremlægge for et publikum,
færdigheder i at samarbejde med
andre og meget meget andet. Der
er altså her tale om et bredt felt af
færdigheder inden for læreplanernes rammer, som eleverne gerne
skulle erhverve sig i løbet af deres
10.årige skoleforløb.
Ældstetrinnets ”huskeliste” for
projektopgaver er stillet skematisk
op her under.

Projektopgaver
Projektimik suliaqarneq
1. Formulering af problemstilling
•
Noget man undres over
•
Har lyst til at undersøge
nærmere
•
Bredt emne, men
alligevel afgrænset
•
De ﬁre spørgsmålstyper
(dataspørgsmål, forklaringsspørgsmål, holdnings- og vurderingsspørgsmål og handlingsspørgsmål)
1. Suliassamik erseqqissaaneq
•
Tupigusuutigisaq
•
Misissuinissamut
soqutiginninneq
•
Qulequtaq tamatigoor-

toq, kisiannili killiligaq
•
Apereriaatsit sisamat (paasissutissanut aperineq, apeqqutit
nassuiaanertallit, isummernermutnaliliinermullu apeqqutit kiisalu
qanoq iliuusissamut apeqqutit)

2. Arbejds- og undersøgelsesformer
•
Lære at interviewe
•
Søge på nettet + vurdere
hjemmesider
•
Læse bøger
•
Bruge bibliotekets
søgefunktioner
•
Notatteknik
•
Skrive/formulere ud fra
indsamlet materiale
2. Suleriaatsit misissueriaatsillu
•
Apersueriaatsimik
ilinniarneq
•
Nettemi ujarliineq +
hjemmesider-nillu nalilersuineq
•
Atuakkanik atuarneq
•
Atuakkanik atorniartarﬁup ujarliutaanik atuisinnaaneq
•
Allatueriaaseq paasissutissanik katersat aallaavigalugit
allanneq/oqaaseqatigiiliorneq

3. Indhold og metode
•
Problemformulering
•
Indholdsfortegnelse
•
Forord
•
Emne – behandlet+ evt.
konkret produkt: planche, maleri,
folder, bånd, hjemmeside, forsøg,
model, drama
•
Konklusion – bilag
•
Kilder
•
Arbejdsplan (skema)
3. Imarisaa periutsillu
•
Suliassamik
nalunaarsuusiorneq
•
Imarisai
•
Siulequt
•
Qulequttanik samminninneq + immaqa takussaasumik suliaq: planche, qalipagaq,
quppersagaq, bånd, hjemmeside,
misiliiineq, model, drama

•
•
•

Naliliineq – bilag
Paasissutissanik
pissarsifﬁit
Sulinissamut
pilersaarusiaq (skema)

4. Fremlæggelse
•
Vær forberedt
•
Ingen oplæsning
•
Kom gerne med nyt
•
Vis noget konkret
produkt + bilag
•
Vælg fremlæggelsesform
(PowerPoint, drama, OH, m.m.)
•
Sprog – vælg sprog
•
Vær forberedt på nogle
spørgsmål
4. Saqqumiineq
•
Piareersimagit
•
Atuaasoqassanngilaq
•
Nutaanik saqqummiineq
•
Takussaasumik suliamik
takutitsineq
+ bilag
•
Saqqummiinissamik
toqqaaneq (powerpoint, drama,
OH, il.il.)
•
Oqaatsinik toqqaaneq
•
Apeqqutinut
piareersimaneq
5. Evaluering
•
Arbejdsformer
•
Gruppens samarbejde
•
Brug af materialer
•
Skriftligt produkt
•
Evt. konkret produkt
•
Fremlæggelse
5. Naliliineq
•
Suleriaatsit
•
Suleqatigiit
suleqatigiinnerat
•
Paasissutissanik atuineq
•
Allataq
•
Immaqa
takussaasumik suliaq
•
Saqqummiineq
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Qulequtaqarluni atuartitsinermik
ingerlatsineq

Foto: Iivaaraq Jensen

Ukkusissani atuarﬁk: Pilerﬁk, soqutiginartumik qulequtaqarluni sammisaqarsimaneq ingerlassimallugu atuarﬁup pisortaa Iivaaraq Jensen allappoq.

Trinlærernes planlægningsmøde
for emnearbejde i 7. klasse i uge
17
(Siusinnerusukkut sammisassamik
toqqaasoqareerpoq)
Anguniagaq/Mål:
”Ilinniartitsisup ilikkagassatut
anguniagassat sorliit atuaqatigiinnut anguniartissallugit
pissusissamisoortuunersut pisariaqartuunersulluunniit eqqarsaatigereersimassavai imaluunniit
anguniagassanik immikkuualunnerusunik atuartut ilikkariartornerannut naapertuuttunik toqqaareersimanissani”.
(Projektilerineq-2005: Mortensen,
Olsen.)
”Læreren må have overvejet, hvilke læringsmål det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at arbejde
med i klassen, eller eventuelt
udvælge de delmål man anser for
væsentlige i den konkrete læringssituation”.
(Projektarbejde-2005: Mortensen,
Olsen.)
Oqaloqatigiissutissaq:
1. Maannamut atuartut piginnaasaat sumut killippat?
* Suleqatigiissinnaanikkut.
* Ataasiakkaatut
* il.il.
2. Ilikkagassatut anguniagassat
sorliit anguniartissallugit pissusissamisoorpat/pisariaqarpat?

Ilinniartitsisut naapertuuttunik
toqqaareerunik, toqqakkat atuartunut saqqummiutissavaat. Klassemi angisuumik naqitanngorlugit
inissinneqarsinnaapput.
Saqqummiussinissaq
Saqqummiinerit ingerlanissaannut
periarﬁssaasut tassaapput:
•
Sapinngisamik suleqateqarluni.
•
Aammali marlukkaarluni
imaluunniit kisimiilluni saqqummiussinissamut periarﬁssaavoq.
Saqqummiinermi pifﬁssaq:
•
Sammisaqarnerup naammassineranut uiggiutiinnarlugu
saqqummiussisoqarsinnaavoq.
Kisianni aamma periarﬁssaavoq
sap.akunnerata tulliani.
Saqqummiivigineqartussat tassaapput:
•
Atuaqatit, atuartut, ilinniartitsisut, angajoqqaat, atuarﬁup
siulersuisui, inuit apersukkat/paasiniaavigisat. Il.il.
Nalilersuinermi aallaavigineqassapput:
•
Ilikkagassatut anguniakkat fageni aaliangiunneqarsimasut
aammali atuartup nammineq
handleplan-imi ilikkagassatut
anguniangarisai qimerloorneqarsinnaapput.
Sammisaqarnissaq sioqqullugu
Ilinniartitsisut naapipput oqaloqatigiinnerillu aallartillugit.

siunertaq ilikkangassatullu anguniakkat aaliangerneqarput.

Atuartut peqatigalugit mindmap
suliarinerata naammassinera.

Sammisaqarnissap siunertaa:
•
Atuaqatigiit isornartorsiuisinnnaanerat, suleqatigiissinnaanerat kiisalu allattariarsornermik
piginnaasaat suli nukittorsaqqissallugit.
•
Paasissutissanik katersuineq immikkoortiterisinnaaneq,
kiisalu katersuinermi inunnut attaveqarsinnaanerat siuarsassallugit.
Suleriusissamik kiisalu saqqummiinissamut, saqqummiussinissamullu pilersaarusiorsinnaanerat
siuarsaavigissallugu.

Qaleralik
Tunisassiorneq
nunaqarﬁmmi pisisartut
atuineq
aalisartut
ukiumi aasami
Nerisassiarinera
Nerisassiornermi ilitsersuutit
Nerpia uluai amia

Foto: Iivaaraq Jensen

Uge 13 – 28. marts 2007

Siullermik atuartut maannakkut
piginaasaat sumut killiffeqarnersut eqqartuifﬁgineqarput, kiisalu
suut nukittorsarneqassanersut.
Oqaloqatigiinneq tunngavigalugu
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Ukkusissat-ni atuarﬁk Pilerﬁk-mi Ilinniartitsisut ullorsiutaat
Ataasinngorneq:
8.00-9.30
Aallartinnermi saqqummiunneqarput ullup qanoq atortarnissaa. Tassa pifﬁssat agguataarneri,
nallerpatalu sulerinissat. Saqqummiinissamut siunnersuutaasut
saqqummiunneqarput, akuerineqarpullu. Inimi nivingatinneqarput,
suut ilikkangassatut anguniangarinerivut siunertaasorlu. Paasiniassammassuk sammisaqarnerup
naammassinerani suut ilikkangaqarﬁgisimassagivut.
Ilinniartitsisut pifﬁssaat aaliangersareernikuupput, ullaaq manna
marluuvugut aallartisaratta.
Problemformulering (suliassamik
erseqqissaaneq) suliarivaat, tassani
atuartut annertunerusumik siunnersorneri pipput. Unittooraangata apeqqutinik ingerlatitseriaqqifﬁusinnaasunik tuniniartarpavut.
Malinginiangarlu ataaseq tassaavoq, ilinniartitsisup ataannartumik piumafﬁginninnaversaarnissaa, ulluinnarni rolle atortagaq
– pinngitsoornagu suliaq naammassissaaq-mik eqqarsarneq
atuartunut paatsiveerutsitsisartoq.
Tamanna pinaveersaagassaasoq
paasinartuuvoq.
Malunginiangarput tassaavoq atuartoq ataaseq, ulluinnarni atuangarsornikkut ingerlatsiniarnermini
sanngiiffeqartoq, assut suliassaminik pimoorussilluni paasiniangassaminik itisiliilluni ersersaammat. Kiisalu nukappiaqqat
ataatsimut isigalugit pimoorussinerusut niviarsiaqqaninngarniit.
9.30-10.00 pause
10.00-11.30
Problemformulering tamarmik
akuerineqarput.
Aallarteqqinnermi suliassat aallartinneqarput, misissuineq apeqquti
liorneq,sammisamut tunngatillugu
apeqqutit misissoriarlugit
apeqqutiliortoqarpoq, apersungassamillu aperinnittoqarluni,
Royal Greenland-llu fabrikiutaani sulinermik misiliinissamik
aperisoqarluni.
Gruppe 1 .Suliarivai atuakkanik
misissuineq,misissugaq tunngavingalugu allaanneq,taavalu sulinermik misiliisinnaanermik aperineq ,
tassungalu tunngatillugu tunisassiorneq pillugu apeqqutinik sammisaminut tunngatillugu ,apersu-

isinnaanasoraluni paasiniaaneq.
Gruppe.3. Suliarivaat sammisaminnut tunngatillugu paaserusutat pillugit oqaloqatigiinneq,
oqaloqatigeereeramik qaleralik
qangaanerusoq
qanoq nerisassiarineqartarnersoq ,peqqumaatitullu qanoq
toqqorterneqartarnersut inunnik
apersungassaminnik aaliagiipput
,aperinnillutillu.
Gruppe.2. suliarivai ,aalisartut
ukiumi aasamilu aalisarnerminni
suut atortorisarneraat atuakkat
atorlugit misissorpai paasissutissallu allattorlugit computer-imut.
Nukappiaqqat suliaminnik ingerlatsilluarput eqqisillutik,niviarsiaq
qalli suliassartik pillugu nalornissuteqarnertik unittoorutigileraluarpaat
Taamaalillutillu eqqissiveeruteqqajaaleraluarlutik.
11.30-12.00 pause.

12.00-13.30
Tunuliaqutassat tamarmik (teori)
qarasaasiamut allattorpaat.
Gruppe 3 inummut aliangersimasumut apeqqusiaminnik apersuiartorput. Uteramik båndimut
immiussartik allattaavimminnut
allattorpaat kingornalu qarasaasiamut nuullugu.
Gruppe-t suliatik ingerlappaat,
nal: 13.45 missaa, ilinniartitsisut aaliagerput ullormut sammisaqarnerup pifﬁssaa sivisunaarsimasutut
nalileratsigu,aaliagiupparput piffissat ullup qeqqata kingorna nikisinneqassasut imatut: nal.14.30
naliliineq ingerlasassasoq,sammisi
masallu eqqartuifﬁgereernerata
kingorna nal: 14.oo soraartassallut
a,atuartut suut sammisimanerlugit
ilaminnut saqqummiuppaat
ullumilu killifﬁtsik eqqartorlugu,e
qqartuereeramik aqagumut killifﬁmminniik ingerlaqqissallutik.

Marlunngorneq Ullup
tullia. 24.04.07.
Nal.: 8.00 aallartikkatta oqaloqatigiinneq ingerlatilaarparput ippassaq killifﬁpput eqqartorparput,
ullumikkullu suliarisassat eqqartorneqarlutik ,

Gruppe 1. suliani (allatani )naammassiniariarlugu, nammassiguniuk, fabrik –imut apersuiartornissaminut apeqqutiliussooq.
Guppe.2. suliani naammassiniariarlugu ,naammassiguniuk ,namminersornerullutik oqartussanut
(aalisarnermut,piniarnermullu
naalakkersuisumut ) apeqqutiliussooq fax-ikkullu nassiullugu.
Gruppe,3. Suliatik naammassiniassuaat, Aleqa –p suliani
naammassiguniuk Inuili-mut
apeqqutissaminik allattuissooq
Telefon-ikkullu apersuilluni,Annasara apeqqutissiussooq inummut
aaliagersimasumut ,apeqqutissanilu suliarereerunigit ,apersuissalluni.
Suliat ingerlaterujoorput, nal: 9.30
pause.
10.00-11.30
Gruppe 1:
Allatani tammarsimagamigit nutaamik allaqqippoq. Ilitsersuuppara qarasaasiamut
qanoq toqqortassaneraa allatani,
ilikkareersimavaa
qanoq
iserﬁgissanerlugu allataq. Suliaq
nangeqqissvaa. Royal Greenlandimut isumaqatigiissuteqarpugut aqagu ullaakkut nal. 9.00
apersuiartussasoq. Akuerineqarsimannginnami sulisunut qalerallip qanoq suliarineqartarneranut
malinnaanissaa.
Gruppe 2:
Apeqqusiat
naalakkersuisumut ingerlanneqarnissaat allanngortippoq,
Piniarnermut Aalisarnermullu
pisortaqarﬁmmut
ingerlasussanngortillugit. Nassiupput.
Maannakkut nunaqarﬁtsinni
ukiukkut aasaskkullu aalisariaatsit,
suullu atortarneraat allaaserivaa.
Gruppe 3:
Apeqqusiat
Inuilimut nassiupput. 12.00
nerisassiornermut ilitsersuutit misissuataassavaat, pissarsiarisinnaasatillu ilanngukkusutatik qarasaasiamut nuussavaat. Jensinnguullu
apersornerani allaaserisaq diskettemut nuussimannginnamikku,
iniminni qarasaasiamut takussavaat diskettemut nuullugu,
udskriverlugulu.

niannginnerussammatigit.

Marlunngornerup naginnera.
Nal: 12.00.13.30.
Gruppe-t suliatik nangippaat,
naammassisullu suliassaq tulleq
aallartillugu,nal.13.30 ullup ingerlasimanera nalilerpaat suliatillu
eqqartulaarlugit,
taamalioreeramik logbog-iminnut
allapput.
Gruppe.1 Allatani naammassingamiuk ,apeqqutiliassani
suliarivai,naammassinngilaararmi
git ullaakkut nangissuai.nal: 9.00
apersuiartussooq.
Gruppe.2 Allaaserisani ingerlappaa ,aqagu nangeqqissuaa,
Gruppe.3.Suliatik naammassingamikkit , aappaata nerisassiornermut ilitsersuutit misissorpai,ilan
nguterusutanilu computerimut
allallugit aqagu
nangissuai.
Gruppe-t computerimut allatatik
anillatsippaat ,katersuivimminnullu toqqorlugit.

Pingasunngorneq:
Nal: 8.00-9.30 Gruppe-t ippassaq
killifﬁtsit eqqartulaarpaat ,ullumikkullu suut sammisassarinerlugit,e
qqartuillutik
Gruppe.1 suliani naammassisimavai.- Gruppe.2 namm.oqart.
akissutit utaqqivai, -gruppe.3
akissutissat.Ij-miit inuili-miillu
utaqqivaat.
Eqqartuereernerup kingorna
saqqummiussinissaminnut assitassaminnik ujaarlerput.

Gruppet tamaasa allaaserisaminnik qarasaasiakkut anisitaminnut
puussaannik tunivakka, katersuifﬁgisassaannik. Tamarmik
gruppe allaqqapput. Katersukkatik saqqummiussinissaminnut
piareersalerunik tammaqattaar-
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Emne undervisning

Foto: Iivaaraq Jensen

Skolen i Ukkusissat: Pilerﬁk har udføret et spændende emne undervisning
skriver skolelederen Iivaaraq Jensen.

Uge 13 – 28. marts 2007
Trinlærernes planlægningsmøde
for emnearbejde i 7. klasse i uge
17
(Emnerne var udpeget tidligere)
Anguniagaq/Mål:
”Ilinniartitsisup ilikkagassatut anguniagassat sorliit atuaqatigiinnut
anguniartissallugit pissusissamisoortuunersut pisariaqartuunersulluunniit eqqarsaatigereersimassavai imaluunniit anguniagassanik
immikkuualunnerusunik atuartut
ilikkariartornerannut naapertuuttunik toqqaareersimanissani”.
(Projektilerineq-2005: Mortensen,
Olsen.)
”Læreren må forud have overvejet, hvilke læringsmål der er
hensigtsmæssige eller nødvendige
at arbejde med i klassen, eller
eventuelt udvælge de delmål han
anser for væsentlige i den konkrete læringssituation”.
(Projektarbejde-2005: Mortensen,
Olsen.)

Samtaleemne:
1. Hvor står elevernes kundskaber
lige nu?
* Samarbejdsevne.
* Som enkelt personer
* osv.
2. Hvilke læringsmål er relevante/
nødvendige at arbejde hen imod?
Når lærerne har udpeget de
relevante, skal de forelægge dem
til eleverne. Man kan trykke dem
i stort format og hænge dem i
klassen.
Fremlæggelse
På følgende måder kan fremlæggelsen foregå:
•
Så vidt muligt ved samarbejde.
•
Dog er det også en
mulighed at forelæggelsen foregår
parvis, måske enkeltvis.
Hvornår kan fremlæggelsen
foregå?
•
Man kan placere fremlæggelsen i umiddelbart i forlængelse af gennemførelsen.
En anden mulighed er også den
efterfølgende uge..
Fremlæggelsen henvender sig til:

•
Eleverne i klassen, elever
i skolen, lærere, forældre, skolens
bestyrelse, personer, som er blevet
interviewet og har fået oplysninger fra, osv. Il.il.
Evalueringen baseres på:
•
Læringsmål i fag, som der
er enighed om, men også elevens
egen læremål i sin handleplan kan
tages med i vurderingen. qimerloorneqarsinnaapput.
Før gennemførelsen
Lærerne mødes og påbegynder
samtalerne.
Først snakkes der om elevernes
aktuelle stade i kundskaber og
hvor der trænges til forstærkninger. På baggrund af samtalerne
besluttes om retning og mål med
læringsmålene.
Formålet med gennemførelsen:
•
Forbedre klassens kritiske sans, samarbejdsevne samt
yderligere forstærkning af klassens
skriftlige kundskaber.
•
Indsamling og sortering
af data samt udvikling af elevernes
evne til at kontakte andre per-

soner i forbindelse med dataindsamlingen. Fremme elevernes
måde at arbejde på med henblik
på planlægning af fremlæggelsen.

Færdiggørelse af mindmap sammen med eleverne.
Helleﬁsk
Produktion
I bygden
Forbrugere
Forbrug
Fiskere
Sommer
Vinter
Forbedredelse til mad
Kogebøger
Køb
Kinder
Skind

11

Juni.indd 11

24-05-2007 23:38:36

Lærerenes dagbøger i skolen Ukkusissat: Pilerﬁk
Mandag:
8.00-9.30
I staten fremlægges planer for
dagen. Dvs. tidspunkter og
indhold af timerne. Forslag til
fremlæggelse blev forelagt og blev
godkendt. Vores læringsmål og
formål blev hængt op. Det gjorde
man, så vi skal kunne se, hvor vi
skulle have lært noget efter gennemførelsen.
Lærernes tidspunkter er allerede
fastlagt, denne morgen var vi to i
starten. Der arbejdes med problemformulering, der arbejdedes
mest med at rådføre eleverne.
Når de stopper, søger vi at give
dem igangsættende spørgsmål.
Der er en ting, man lagde mærke
til, og det er at læreren ikke må
opretholde et pres på eleverne,
da den daglige rolle om – du skal
under alle omstændigheder lave
opgaven færdig – skaber forvirring
hos eleverne. Man indser, at man
så vidt muligt skal undgå sådan
attitude.
Man lagde mærke til, at en elev,
der til daglig var svag i sin indlæring, var meget koncentreret
på at løse sin opgave. Også at
drengene som helhed tog opgaven
mere seriøst end pigerne.
9.30-10.00 pause
10.00-11.30
Problemformuleringerne blev
godkendt af alle.
Man startede på opgaverne, efter
man havde undersøgt spørgsmål
omkring opgaven startede man
undersøgelse og fremstilling af
spørgsmål og interviewer en person om oplysninger, man spurgte
om praktik i Royal Greenland
fabrik.
Gruppe 1 .Arbejdede med at
undersøge bøger, skrev efter
undersøgelsen og derefter stillede
spørgsmål om praktik, herunder
om man kunne stille spørgsmål
omkring produktionsforhold.
Gruppe.3. Arbejdede med at
debattere hvad man ønskede
oplyst i forbindelse med opgaven,
efter samtalerne bestemte de sig
om hvilke personer skulle interviewes omkring bearbejdning og
udnyttelse af helleﬁsk i gamle
dage og om hvordan man præparerede ﬁsken så den kunne holde

i længere tid. Derefter holdt de
interview om disse emner.
Gruppe.2. Arbejdede ved hjælp af
bøger okring ﬁskernes fangstudstyr vinter og sommer og noterede de indhentede oplysninger i
computeren.
Drengene arbejdede stødt og
godt, men pigerne var lige ved at
stoppe på grund af tvivl om, hvad
de skulle gøre. De var lige før de
blev urolige.
11.30-12.00 unikkallarneq.

12.00-13.30
Alle elever noterede teori i computeren.
Gruppe 3 gik over til en person
for at holde interview med vedkommende. Da de kom tilbage fra
den tur, noterede deres optagelser
i deres hæfter og inddarede dem i
computeren.
Grupperne arbejdede videre med
deres opgaver. Ca. kl. 13.45 vurderede lærerne at tiden til dagens
opgave er for lang.
Da vi fandt ud af de, ændredes
eftermiddagens således: kl. 14.30
evaluering, og efter at man holder
nalileratsigu,aaliagiupparput piffissat ullup qeqqata kingorna nikisinneqassasut imatut: nal.14.30
naliliineq ingerlasassasoq, og efter
man har debatteret opgaverne
fremover holder fri efter kl. 14.00.
Eleverne fremlagde, hvad de har
arbejdet med og oplyste hvor
lang man var nået med opgaven
idag, hvor de så fortsætter derfra i
morgen. .

Anden dag, Tirsdag
24.04.07.
Kl.: 8.00 fortsatte vi debatten
lidt videre ved at omtale. Hvor vi
nåede igår og omtalte, hvad vi skal
arbejde med idag.
Gruppe 1. fortsætter med sit
arbejde (skrive notat) og når de er
færdige udarbejder spørgsmål til
interview i fabrikken.
Guppe.2. Når de er færdige med
det, de er igang med, udarbejder spørgsmål til Hjemmestyret
(landsstyremand for Fiskeri og
fangst) som fax-es bagefter.
Gruppe 3. Færdiggør deres arbejde, når Aleqa er færdig med sit
arbejde, udarbejder spørgsmål til

INUILI og interviewer over telefonen. Anna-Sara laver spørgsmål
til bestemte personer og når hun
er færdig med det gennemfører
hun interviewet selv.
De forskellige arbejder fortsætter,
kl. 9.30 pause.

sine notater, gik han gå i gang
med at nedskrive spørgsmål, han
vil stille. Han går til interview kl.
9.00.

10.00-11.30
Gruppe 1: Skriver opgaven en
gang til, da notaterne er bortkommet. Instruerede ham hvordan
han skal gemme det, han skriver
i computeren. Han har ved eller
i forvejen, hvordan man kommer
ind til ﬁlen. Han fortsætter med
arbejdet. Vi lavede aftale med
Royal Greenland til i morgen
tidlig kl. 9.00 til interview., da han
ikke ﬁk tilladelse til at følge med
de ansattes behandling af indhandlede helleﬁsk.

Gruppe.3. Da de var færdige med
deres arbejder. Den ene gennemgik kogebogen og inddaterede de
afsnit der skal med i computeren,
Arbejdet fortsættes i morgen.

Gruppe 2:
Videresendelse af
spørgsmål til Landsstyret ændredes, så de går til Direktoratet
for Fangst og Jagt i stedet for.
Spørgsmålene blev sendt afsted..
Nu skriver han om de forskellige
ﬁskemetoder for vinter og sommer.

Gruppe.2 Fortsætter med sine notater, fortsætter med det i morgen.

Grupperne udskrev de stof, de har
inddateret i computeren og satte
dem ind i omslaget.

Onsdag:
Kl. 8.00-9.30 Grupperne fortalte
kortfattet om deres arbejder i går
og om deres planer for i dag.
Gruppe.1 var færdig med sinde
opgaver. – Gruppe 2 afventer svar
fra hjemmestyret. – Gruppe 3
afventer svar fra Ij og INUILI.
Efter den korte gennemgang
gik grupperne med at søge efter
egnede billeder til brug for deres
fremlæggelse.

Gruppe 3:
Spørgsmålene
blev sendt til INUILI. Kogebogen gennemgåes kl. 12.00
og indskriver de afsnit, som de
ﬁnder passende i computeren. Da
de ikke har ﬂyttet notaterne fra
interviewet med Jensinguaq til
diskette, prøver de i deres klasse
om de kan ﬂytte den i computeren
og udskrive den bagefter.
Jeg gav alle grupperne omslag til
deres udskrifter, så de kan samle
udskrifterne et sted. Alle grupperne har skrevet noget. Når de
skal fremlægge deres arbejde har
de bedre styr på deres papirer.

Tirsdag, fortsat:
Kl. 12.00.13.30.
Grupperne fortsætter med deres
arbejder, blev færdige med dem og
gik i gang med den næste opgave.
Kl. 13.30 vurderede de dagens
resultater og kom med kort mundtligt referat om det. Derefter
skrev de i logbogen.

Gruppe.1 Da han var færdig med
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Naleqqiifﬁk
IMAK-ip atuarfeqarneq pillugu ataatsimeersuartitsineranut tunngasoq.

Foto: Paul Raahauge

Allattoq: Bodil Brandt Immikkoortortami pisortaq,
Mingotuunnguup Atuarﬁa, Sisimiut.

Aggerﬁtsinnit piareersaateqartussaannginnerput pakatsissutigeqaarput, matumunngali atatillugu
oqaatigissavara tikikkatta ingerlaannaq ataatsimeersuarnissamut
tunngasunik tunineqaratta.

Naleqqiifﬁk
Vedr. deltagelse i IMAK’s skolekonference.

Ilinniartitsisuunngitsunik, taamaattorli atuarfeqarnermut attuumassuteqartunik, atuarfeqarneq pillugu
oqaloqateqarluni iluarinarpoq.

Bodil Brandt, afdelingsleder,
Minng. Atuarﬁa

Saqqummiussinerit soqutiginartut
amerlaqaat, inuit allat nuannersumik oqalliseqatigaavut, isummersoqatigiittoqarluarpoq, aammattaaq sammisat assigiinngitsorpassuit
ingerlateqqinneqarsinnaasut
allattorneqarput. Allakkatigut tigusaqarnissarput neriuutigaara, taamaalilluta atuarﬁnni /kommunini
ingerlateqqissinnaaniassagatsigik.

Det var en meget stor skuffelse, at
vi ikke skulle forberede os på noget
hjemmefra, dog skal det hertil
siges, at vi straks ved ankomsten ﬁk
udleveret en del materiale.

mange forskellige punkter, som
der kan arbejdes videre med. Jeg
håber, at vi får noget ud på tryk, så
der kan arbejdes videre med det på
skolerne / i kommunerne.

Det var en god fornemmelse at
snakke skole med folk, der har en
anden tilgang til skolesystemet end
det at være folkeskolelærer.

Immikkut uagut kommunitsinni
atuarfeqarﬁup aqunneqarnera sutigut tamatigut oqallisigineqarpoq.
Matumani pineqarlutik atuarﬁit
aqutsisui, atuarfeqarﬁup pisortaanera, sulisoqarnermut pisortaq
aamma politikerit.

Der var mange spændende indlæg,
det var en sjov måde vi ﬁk snakket med andre folk på, der blev
udvekslet mange synspunkter, ligeledes er der blevet opstillet rigtig

Specielt for vores kommune blev
der talt rigtig meget om ledelse
på alle planer inden for skolevæsenet i kommunen. Det var både
skolernes ledelse, skoledirektør,
personalechef og politikere, der
blev berørt.
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Annoncer i Ilinniartitsisoq

Foto: Paul Raahauge

Assinik pissarsiorpugut - Vi søger
billeder som kan bruges i bladet.

Du kan annoncere i Ilinniartitsisoq både som privat
og som skole. Bladet bliver læst af mere end 1.000
lærere langs kysten, så det er et godt medie at annoncere efter nye lærere. Samtidig er det et godt
sted at annoncere for private, da bladet bliver læst
af beslutningstagerne omkring skolernes økonomi.
Ring til os og få lavet en annonce strategi
(0045) 4142 4007

Sianerﬁgisigut taava annonceliinissannut najoqqutassiuutissavatsigit (0045) 4142 4007

Privatannoncer
1/1
1/2
1/4
1/8

side
side
side
side

kr. 4.000,00
kr. 2.000,00
kr. 1.200,00
kr. 700,00

Stillingsannoncer
1/1
1/2
1/4
1/8

side
side
side
side

Inuinnartut aamma atuarﬁttut Ilinniartitsisoq annonceliifﬁgisinnaavat. Atuagassiaq sinerissami ilinniartitsisunit 1.000 sinneqartunit atuarneqartarpoq,
taamaammallu nutaanik ilinniartitsisussarsiorluni
annonceliifﬁssaqqilluni. Aamma inuinnarnut annoceliifﬁssaqqissuuvoq, tassami atuarﬁit aningaasaqarniarnerannut tunngasunik aalajangiisartuusunit
atuarneqartarami.

kr. 3.000,00
kr. 1.500,0
kr. 800,00
kr. 500,00

Inuinnartut annonceliussat
Qupperneq 1/1
Qupperneq 1/2
Qupperneq 1/4
Qupperneq 1/8

kr. 4.000,00
kr. 2.000,00
kr. 1.200,00
kr. 700,00

Sulisussarsiorluni annoceliussat
Qupperneq 1/1
Qupperneq 1/2
Qupperneq 1/4
Qupperneq 1/8

kr. 3.000,00
kr. 1.500,00
kr. 800,00
kr. 500,00
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Atuartut toqqorsivii ”Lockers”
Nutaamik aaqqissuilluni atuarfeqarnermik ineriartortitseqqinnermi Kalaallit Nunatsinni atuartut atuarﬁtsialak sioqqullugu apersorneqarsimapput sunik kissaateqarnerat ilaatigut qulaarniarlugu.
All.: Hector Lennert Sørensen
Tassani eqqaaneqarsinnaavoq atuartumut akisussaafﬁliineq tassalu
tunioraaginnanngikkaluarluni
aamma taamatut akisussaafﬁmmit
sungiusaaneq ingerlanneqarsinnaavoq. Atuartut amerlanerpaat
aperigaanni toqqorsiveqarneq
qanoq igineraat ”ajunngilaq-mik”
akisarput. Atuartut toqqorsivii 16-nik amerlassuseqarput.
Amerlassusiliisimaneq inissaq
eqqarsaatigalugu taamatut aaqqinneqarsimavoq. Tassalu atuartut
2.klassenngoraangamik toqqorsivimmik pitaarsinnaanerat periarﬁssarineqartarpoq. Toqqorsiviit
atuartut assiginik ilisarnaaserneqarsimapput taakkulu toqqorsiviit
matuini takuneqarsinnaapput.
Toqqorsiviit iluisa eqqiluitsuutinnissaat atuartup nammineerluni
akisussaafﬁgissavaa tassungalu
atatillugu iluata assitalersorsinnaanera aamma akisussaafﬁgalugu.

Foto: Hector Lennert Sørensen

Kissaatigineqartut arlalippassuupput. Kissaatigineqartuni
qaffasinnersaallutik siullersaapput: Atuartunut ilitsiviusinnaasut tassalu ”Lockers”-it Ole
Reimerip Atuarﬁani atuartunut
toqqorsiviit atuarﬁup inaanut
angissusaanullu naleqquttumik
angissusillit pisiarineqarsimapput.
Atuartut toqqorsivii ilitsivii sunut
atorneqartarnerat pillugu imaatsunik nassuiaateqarsinnaavugut.
Atuartut atuagaat, kamillaarutit,
suulluunniit nammineq toqqorsivimmiitikkusutat iliorarneqartarput. Atuartunut toqqorsiviit
siumoortumik akiliuteqarnikkut
attartorneqarsinnaasarput. Tassani
matuersaat nammineq akisussaafﬁgalugu paaqqutarinissaanut
sissuernissaanullu 100,-kr-mik
akeqartinneqarpoq. Matuersaat
tammarneqassangaluarpat atuartut
aatsaat akileeqqaarluni nutaamik
matuersaammik pisinnaapput.

Elev skabe med navnet ”Lockers”
I forbindelse med skoleudviklingstiltag, før indførelsen af Atuarﬁtsialak, har man haft spørgeskemaundersøgelse for at belyse elevernes ønsker.
All.: Hector Lennert Sørensen
Ønskelisten er lang og øverst på listen er elev skabe. Derfor har man
anskaffet sig ”Lockers” elev skabe
til Ole Reimerip Atuarﬁa, som
er velegnede til skolens størrelse.
Elev skabene bruges til mange
formål, bl.a. til elevens bøger,
hjemmesko og andre ejendele.
Man kan leje elev skabene
ved at betale lejen forud. Elev
skabet kan lejes for 100 kr. og man
får udleveret en nøgle, som eleven
selv skal have ansvaret for. Hvis
man kommer til at miste nøglen,
så koster det 100 kr. for en ny
nøgle til skabet. Formålet med
denne ordning, er at lære eleverne
ansvarsfølelse.
Når man spørger eleverne, om hvad de synes om elev
skabene, svarer de, at de er ”OK”.
Vi har 16 elev skabe og vi har
begrænset skabene af pladshensyn.
Når eleverne kommer i 2.
klasse har de ret til at leje et elev

skab. Elevens billede er klistret på
skabsdøren. Eleverne sørger selv
for orden i skabene og eleverne
kan klistre billeder inde i skabene.
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Deadline
for næste nummer

15. August

StarBoard

Uendelige tavlemetre
Scroll – pladsen slipper aldrig op.
Gem og afslør forberedte spørgsmål.

- fremtidens interaktive skoletavle
For at komme i gang skal du kun
bruge en computer, en videoprojektor og et StarBoard.

Notater og præsentationer
Håndskrevne notater gemmes direkte
oven på originale dokumenter.
Præsentationer og notater kan e-mailes
til eleverne.

Levende undervisning
Tavlens spontanitet kombineres
med computerens mange muligheder.

Direkte på internettet

StarBoard

Undervisningen beriges med billeder,
websider og lign.

Spar 30%

FX 63”
(skærmstr. 1.280 x 960 mm)
FX 77”
(skærmstr. 1.570 x 1.180 mm)

FX 82”
(skærmstr. 1.831 x 1.030 mm)

kr. 12.180,Kr. 13.230,Kr. 15.960,-

spørgsmål,
Kontakt din Arctic-konsulent, hvis du har churer m.m.
bro
mangler råd og vejledning eller ønsker
Videoprojektor

Videoprojektor

Nobo X20P

3M S15
Varenr. 68033045174.

Varenr. 68033045219.

Kr. 9.750,-

Sdr. Hernhultvej 23
Postboks 867
Telefon (00 299) 32 25 50
Fax
(00 299) 32 50 61
E-m@il imak@imak.gl
WWW www.imak.gl

Kr. 5.999,-

Skriv direkte på skærmbilleder
Skærmen forenes med det håndskrevne.

Skriftgenkendelse
Håndskrift omdannes til tekst (også
æ, ø og å). Håndskitser forvandles til
geometriske former.

Arctic Import A/S

Arctic Import A/S

Industrivej 13 • Box 580
GL-3900 Nuuk
Tlf. 32 32 13
Fax 32 23 73
info@arcticimport.gl
www.arcticimport.gl

Tagholm 12
DK-9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 19 00
Fax 96 32 19 10
info@arcticimport.dk
www.arcticimport.dk

Siulittaasoq/formand

Allatseqarﬁk/Sekretariatet
Allatseqarﬁk/Sekretariatet

Ilinniartitsisoq/lærer Sivso Dorph
Naapinneqarsinnaavoq peqatigiifﬁ
peqatigiifﬁup
up allaffeqarﬁ
allaffeqarﬁani.
ani.
Træffes i foreningens sekretariat.

Ammasarpoq ataasinngorneq - tallimangorneq
Nal. 11.00 - 16.00
Åbent mandag - fredag
Klokken 11.00 - 16.00

Siulersuisoqarﬁk/bestyrelse
Siulersuisoqarﬁk/bestyrelse
Ilinniartitsisoq/lærer Sivso Dorph
Ilinniartitsisoq/lærer Esther Rosing, Nuuk
Ilinniartitsisoq/lærer Johan Reimer, Aasiaat
Ilinniartitsisoq/lærer Poul Raahauge, Nanortalik
Ilinniartitsisoq/lærer Mikkel Lybæch, Tasiilaq

Fuldmægtig
Jensigne Bergstrøm

Sagsbehandler
Lisbeth Frederiksen
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