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Mødets åbning, og valg af dirigent
Forretningsorden
Formandens beretning
Regnskab
Princip og Indsatsprogram
Forslag til ændringer af dele af IMAKs vedtægter
Indkomne forslag
Forslag til vilkår for bestyrelsen
Budget og fastsættelse af kontingent for følgende kalenderår
Valg af kongresdelegeret til Danmarks Lærerforening
Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Eventuelt

Mødeplan for repræsentantskabsmøde 2011:
Nal. / Kl.:

15. april 2013
Ataasinngorneq / Mandag

16. april 2013
Marlunngorneq / Tirsdag

17. april 2013
Pingasunngorneq / onsdag

09:00 – 10:15

Ataatsimiinneq / Møde

Ataatsimiinneq / Møde

10:15 – 10:30

Unillatsiarneq / Pause

Unillatsiarneq / Pause

10:30 – 12:00

Ataatsimiinneq / Møde

Ataatsimiinneq / Møde

12:00 – 13:00

Ullup qeqqasiorneq / Frokost

Ullup qeqqasiorneq / Frokost

13:00 – 14:30

Ataatsimiinneq / Møde

Ataatsimiinneq / Møde

14:30 – 15:00

Unillatsiarneq / Pause

Unillatsiarneq / Pause

15:00 – 16:30

Ataatsimiinneq / Møde

Ataatsimiinneq / Møde

18:00 – 19:00

Unnukkorsiorneq / Middag

19:00 – 21:00

Sinniisoqarfik aallartissaaq /
Repræsentantskabsmødet starter

Unnukkorsiorneq / Middag

22:00 – 24:00

Naggataarnersiorneq /
Festmiddag
Qitik / Dansemik
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1. Mødets åbning, og valg af dirigent
Mandag den 15. april åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2013 klokken 19.02
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Mikkel Michelsen som dirigent.
Mikkel Michelsen blev valgt som dirigent.
Mikkel Michelsen takkede for valget og konstaterede, at indvarslingen af repræsentantskabsmødet
var foretaget efter IMAKs vedtægter, og konstaterede således, at mødet var lovligt indkaldt og materialet udsendt i henhold til vedtægterne..

2. Forretningsorden
Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev enstemmigt tiltrådt. [indsæt link]
Derefter blev der valgt 4 stemmetællere som blev Titus Berthelsen, Hanseeraq Petrussen, Cice Sterling og Paul Raahauge.
Der foretoges navneopråb af repræsentantskabets medlemmer ved Lisbeth Frederiksen:
Siniisoqarfimmut ilaasortat 1. august 2011- 31.juli 2013
Repræsentantskabsmedlemmer 1. august 2011 - 31. juli 2013
Kommune Kujalleq
Marie Larsen
Mari S Abelsen
Anna Kl. Karolussen
Bjørn Egede Jokumsen

Qaqortoq
Nanortalik
Alluitsup Paa
Narsaq

Kommuneqarfik Sermersooq
Peter Davidsen
Johanne Grønvold
Sofie Frederiksen
Karen Hjort
Birthe Therkildsen
Knud Eliassen
Cice Sterling

Nuuk
Nuuk
Nuuk
Nuuk
Nuuk
Ittoqoortormiit
Kulusuk

Qeqqata Kommunia
Tuperna Lyberth
Ane Inusugtoq
Birthe Kleist Petrussen
Hanseeraq Petrussen

Maniitsoq
Sisimiut, kommer tirsdag d. 16. april
Sisimiut, kommer tirsdag d. 16. april
Sisimiut, kommer tirsdag d. 16. april

Qaasuitsup Kommunia
Marius Frederiksen
Titus Berthelsen
Ando Møller
Nikoline Cortzen
Abigael Lennert

Niaqornaarsuk
Ilulissat
Qeqertarsuaq
Ikerasak
Upernavik
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Karen Karlsen
Kirsten Sandgreen

Upernavik Kujalleq
Ilulissat

Bygdeskolelederne
Stephen Pauli Andersen

Ikerasaarsuk

Skolelederne
Lars-Peter Sterling
Paul Raahauge

Kulusuk
Nanortalik

Grønlands Selvstyre
Bent Mortensen

Inerisaavik

Private
Lis Mortensen

NIF

Pensionister
Agnes Johnsen

Sisimiut, kommer tirsdag d. 16. april

Andre uddannelsesinstitutioner
Claus Jochimsen

Ilulissat

Bestyrelsen
Sivso Dorph
Esther Rosing
Mala Kuko
Helene H. Heilmann
Hector Lennert Sørensen

Nuuk
Nuuk
Tasiilaq, afbud
Maniitsoq
Aasiaat

3. Formandens beretning
Formanden aflagde sin beretning – se bilag. [indsæt link]
Tale af Nick Nielsen, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Kære tillidsrepræsentanter, gæster samt formand for IMAK!
Tak, for lejligheden til at sige et par ord på vegne af den nye regering.
IMAK’s invitation til Naalakkersuisut viser os, at lærerne ønsker, at der etableres et godt sam arbejde mellem parterne i den nye valgperiode.
I koalitionsaftalen understreges vigtigheden af, at der skabes åbenhed og tillid i samarbejdet, og at
dette sker med udgangspunkt i vore kulturelle værdier.
Jeg er derfor glad for, at kulturområdet og uddannelserne igen er i samme departement. Jeg er sikker på, at større samarbejde mellem kultur og uddannelse vil styrke vore bestræbelser på at nå vore
uddannelsespolitiske målsætninger. Samarbejdet mellem uddannelses- og kulturområdet vil skabe
gode muligheder for vækst og fortsat udvikling i vort land.
Ilulissat 15. – 17. april 2013
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Hvis vi sammen skal skabe gode og varige forbedringer i samfundet, kræver det, at elevens, lærernes og forældrenes viden og erfaring inddrages i et ligeværdigt arbejde. Naalakkersuisut mener, at
Atuarfitsialak skal udvikles videre, således flere unge, som forlader folkeskolen, opnår endnu bedre
skoleresultater og kan påbegynde et uddannelsesforløb.
Uddannelsessystemet skal derfor have fokus på væksterhvervene. På denne måde kan vi medvirke
til, at antallet af arbejdsløse bliver reduceret. Får vi flere uddannede ind i arbejdsstyrken, kan vi
skabe nye indtægter for mange familier. Naalakkersuisut vil derfor arbejde for, at der bliver skabt
nye praktikpladser – gerne i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
Endvidere skal vi have styrket vort samarbejde med danske og andre udenlandske uddannelsesinstitutioner og derigennem bekæmpe vore kapacitetsproblemer. Det er ikke acceptabelt, at mange af
vore unge skal møde barrierer i deres bestræbelser på at starte og gennemføre en uddannelse. Vore
unge skal derfor gøres parate til at kunne møde uddannelsesinstitutionernes faglige og sociale udfordringer og krav. Der er samtidig behov for at stoppe op og vurdere nuværende og igangværende
uddannelsesprogrammer. Jeg indbyder derfor IMAK til en løbende dialog om udvikling af kvaliteten af folkeskolens undervisning og omsorg, således vi sammen kan skabe rammerne for en endnu
bedre og mere rummelig folkeskole.
Jeg ønsker alle et godt og udbytterigt repræsentantskabsmøde.
Formand Sivso Dorph takkede for talen og ser frem til et godt samarbejde med den nye regering
fremover.
Formand for KANUKOKA Martha Abelsens tale:
Tak for invitationen til IMAK’s repræsentantskabsmøde. Jeg er glad for at mødes med jer igen.
Vi, der er her på vegne af kommunerne og jer, der i dagligdagen arbejder på børneskolen har én fælles interesse, nemlig folkeskolen og ikke mindst børnene, som går i skole der.
Jeg vil starte talen med at sige tak til lærerne for jeres gode arbejdsindsats. I har et vanskelligt arbejde med et stort ansvar, som I til stadighed løser med hengivenhed. Under samfundets daglige debatter, kommer man ofte ind på folkeskolen og det er ikke altid rosende ord, der kommer ud fra debatterne. Men I skal være glad for, at jeres vanskellige arbejde resulterer i et grundlag for mange
menneskers gode liv.
Vi fra KANUKOKA er glade for det meste af tiden gode og grundige samarbejde med IMAK.
De sidste forhandlinger mellem IMAK og de offentlige omkring løn ansættelsesforhold var lange
og besværlige. Men på den anden side er vi alle klar over de svære økonomiske vilkår i vort land og
verden som helhed i den senere tid, og vi kan ikke lade som om, det ikke har indflydelse på den politiske scene. Vi er glade for, at vi nu samarbejder på normal vis med IMAK på mange punkter, som
vi plejer.
I forskellige udvalg og i det daglige samarbejder vi i KANUKOKA med IMAK, og det viser hvor
stor vigtighed folkeskolen fylder i dagligdagen for os.
Sager omkring løntageres ansættelsesforhold, samt andre sager, som vi kan benævne som ældre sager og sager som skal tilrettes arbejdes der med i IMAK og Selvstyrets forhandlingsafdeling sammen med KANUKOKA.
Vi fra KANUKOKA er glade for at forslaget om at holde kursus for nye skoleledere er blevet positivt modtaget fra IMAK, som også har arbejdet ihærdigt med og med et godt resultat
Vi håber og regner med at vi i de kommende år på samme måde kan arbejde lige så positivt sammen, for vi har jo masser af arbejde – også med tunge sager.
Forordningen fra 2003 om folkeskolen startede dengang med 1. klasserne og slutter i år med 10.
klasserne. Vi ved at resultaterne fra ændringen og det, der kommer ud af det ventes der på med
spænding fra alle.
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Da der var foreløbig evaluering i 2010 om forordningen for folkeskolen, lagde man mærke til, at der
stadigvæk var flere ting, der skal opdateres, og man vurderede, at der var mange ting, man skal være opmærksomme på.
Der blev arrangeret kommunevise konferencer om folkeskolen i foråret 2011 arrangeret i samarbejde mellem Inerisaavik, kommunerne og KANUKOKA. Som følge af konferencen var en af de startede opgaver bedre brug af og udvikling af medarbejdere, der har fået en videreuddannelse. Kommunerne har nu flere videreudviklere, og derudover er kommunerne i gang med forberede flere videreudviklere.
Man kan sige, at kurserne og efteruddannelserne for medarbejderne på skolerne i de seneste år ser
lidt problematiske ud. Vi fra KANUKOKA mener, at kurserne og tilretningen efter kommunesammenslutningerne skal tilrettes ved at give ansvar. Hvordan Ilinniarfissuaq og Inerisaavik egentlig er
placeret under Ilinniaatsimut instituttet kan være problematisk for kommunerne at se/vurdere og
derudover kan styringen af Ilisimatusarfik af en bestyrelse, kan skabe uvished. Fra KANUKOKA
mener vi, at kommunerne og brugerne bør have flere ord at skulle have sagt.
Den nye lov vedrørende folkeskolen, der for nylig kom i brug kan betragtes som opstramning af
forordningen. Vi er klar til tæt at være med i videreudvikling af de nye erfaringer og nyt viden.
Rådgivningsorganerne i psykologi og pædagogik, PPR samt tilskuddene til specialundervisning
VSP har vi i kommunerne overtaget, og vi arbejder også der om snarlig vurdering af disse.
Kommunerne bruger mange kræfter og penge til børn med specielle behov. Kommunerne mener, at
det er nødvendigt at tilbundsgående undersøgelse af børn med specielle behov.
Hvordan kan vi bedst støtte børn med specielle behov? Hvordan kan vi forebygge ved tidlig indsats
for børn med specielle behov? Hvordan kan vi undgå de ting, der fylder meget i klasserne, og hvad
er det bedste, vi kan gøre ved situationen?
Jeg mener, at vi ikke kan undgå at gå ind i disse svære opgaver, jeg har nævnt, i de næste år. Og ikke mindst er det vigtigt at arbejde for, at lærerne for børn med specielle behov får efteruddannelse
og kurser for bedst at kunne hjælpe disse børn på bedste vis – det skal vi bane vej for.
Når vi kikker på hele landet, er der de sidste år gået den rigtige vej, hvad lærermanglen angår og
håbe på, at denne udvikling fortsætter i fremtiden. Men vi skal være opmærksomme på, at der findes en del bygder med uuddannet arbejdskraft, og at der er problemer i form af mangel af boliger
for uddannede lærere.
En af de mangler er, at der i forsamlinger og konferencer samt i skolebestyrelser ikke forefindes
noget, vi kan kalde forældrenes organisation eller samarbejdsforum. Jeg mener, at det er en af de
ting, vi skal skele til i de kommende år som vigtig mangel, derved kan vi nærme os de tilstande,
hvor vi sammen med forældrene kan løfte i flok.
Vi har vigtige og tunge arbejdsopgaver, og jeg håber, at vi i samarbejdets ånd og til trods for meningsforskelle kan snakke konstruktiv debat kan opnå bedre tilstande.
Jeg er taknemmelig for at få mulighed til at sige disse ting, og håber på at I får gode resultater ved
dette møde.

Formand Sivso Dorph takkede for talen, som indeholdt mange lighedspunkter med det, man ønsker at arbejde for, f. eks. børn med særlige behov, det viser bare at samarbejde er nødvendig.
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Dirigenten omdelte et forslag til opdeling af formandens beretning:
Skriftlig
Mundtlig
For- Fremsat af
beretning
beretning
slag
Pædagogiske forhold Side
side
nr.
danske del danske del
Skolevæsenet
5
2-3
Inklusion

5

4-5

Effektiv pædagogik
Er det et enten eller- eller et
både og ?
Den nye skolelov

6

3-4

7

7-8

Uddannelsesplan II

9

Skolerne- bygningerne

17

De grønlandske efterskoler

18

Ilinnarfissuaq/InerisaaVik
Ilinniarfissuaq

19

Inerisaavik

19

Frie grundskoler

19

Invitation til samarbejde

Omhandlende

9

Karen Hjort

Børn med særlige behov

8

Birthe Therkildsen

Udvikling af læreruddannelsen

8-9

19
9-10

6-7
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Faglige forhold
Forhandlingerne

Skriftlig
beretning
side danske del
21

Regional Udviklingsstrategi
(RUS)
Trepartsdrøftelser

28

Politisk økonomisk beretning

29

Arbejdsmiljø

30

Selvevaluering

31

Samarbejdsudvalg

32

IMAKS Ferierejsefond

32

Atuartitsisuts Ferierejsefond

33

Pensionsforhold

33

Mundtlig
beretning
side danske del
10-11

ForSlag
nr.

Fremsat af

Omhandlende

28
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Organisatoriske
forhold
Organisationer i det fremtidige
grønlandske arbejdsmarked
Møder med landspolitikere

Skriftlig
Beretning
Side
danske del
35

Mundtlig
Beretning
Side
danske del

For
Slag
Nr.

Fremsat af

Omhandlende

11

5

Agnes Johnsen

7

Birthe Therkildsen

Øget opmærksom ved alvorlig sygdom/dødsfald
Mindre steder mere opLyst af IMAK

6

Birthe Therkildsen

Bedre muligheder for at
udvikle sig

35

Storskalaloven- ILO konventioner- funktionærlov
Storskalaloven

36

Grønlands funktionærlov

37

Medlemmer

38

Medlemsmøder

38

Medlemsmøder august 2011januar 2013
Bestyrelsen

38
39

12-13

Tillidsrepræsentantkurser

39

10

Lederkurser

40

Princip-og indsatsprogram

41

Økonomi

41

11

Sekretariat

42

12

36
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Danmarks Lærerforening

43

11

Nordiske Lærerorganisationers
Samråd (NLS)
NLS Sommerkursus 2012

43

Styrelsen

45

Arbejdsmiljøområdet

45

Nordisk Arbejdsmiljønetværk

46

ICC

46

Lærerkonference i Eqaluit

46

Borgermøder i Grønland

47

Ny samarbejdspartner og ICC
udmeldinger
Andre samarbejdspartnere

47

Andre faglige organisationer

48

Grønlands Arbejdsgiverforening (GA)
FTF/Lærernes Centralorganisation (LC)
Lærernes Pension

48

48

12

Tjenestemændenes Låneforening/ DLF´s Låneforening
KANUKOKA

48

12

49

12

44

48
12

48
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Departementet for Forskning
og Uddannelse (IIN)
Økonomi-og Personalestyrelsen (ASA)
Forslag nr. 4

49

12

50
4

Agnes Johnsen

Træf for pensionister

Forslag nr. 2

2

Agnes Johnsen

Forslag nr.1

1

Agnes Johnsen

Støtte til pensionister ved
alvorlig sygdom
Organisationen anskaffer
sig en fane

For
Slag
Nr.

Fremsat af

Omhandlende

3

Agnes Johnsen

Pensionist-rubrik i
Ilinniartitsisoq

Illinniartitsisoq

Mundtlig
beretning
Side
Danske
del
51

Hjemmesiden

51

Bestyrelsens møder

51

Repræsentantskabets møder

52

Andre Møder

53

Andet

Skriftlig
Beretning
Side
Danske
del
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Dirigenten foranledigede derefter beretningen omdelt, så man kunne sætte sig nærmere ind i den.
Dirigenten redegjorde nu for, hvordan han havde tænkt, at beretningen skulle behandles og her under de fremsendte forslag.
Der var ingen kommentarer til dirigentens fremgangsmåde.
Herefter blev formandens beretning gennemgået:

Pædagogiske forhold
Skolevæsenet
Ingen kommentarer

Inklusion
Forslag 9 fra Karen Hjort: Børn med særlige behov
Titus Berthelsen: Støtter forslaget, han har tidligere sagt, at børn med særlige behov, skal have deres egen klasse og ikke være sammen med en normal klasse. De skal have lov til også foretage sig
noget andet end det boglige fag. De skal også have økonomisk støtte, hvis det er nødvendigt.
Sivso Dorph: Forslaget er ikke uden betydning, men Naalakkersuisoq for Uddannelse har ved sin
tale lovet, at der må gøres noget for børn med særlige behov, og det er første gang, at en fagforening
(IMAK) bliver nævnt i koalitionsaftalen, dette lover godt for et samarbejde.
Han ønsker, at alle medlemmer i repræsentantskabet skal støtte forslaget.
Peter Davidsen: Han ved af erfaring, at børn, der har særlige behov bliver placeret i forskellige
klasser. Børn der rammes af f.eks. af forældrenes skilsmisse, skal have akut hjælp og mulighed for
at få tildelt timer straks.
Nikoline Cortzen: Støtter Karens forslag, dette opleves også i bygderne.
Karen Hjort: I 2011 ved repræsentantskabsmøde blev punktet også taget op. Man kan allerede der
se, at problemet også var taget op til drøftelse. Dette opleves alle steder også i byer og bygder. Elevernes karakterer, når de forlader folkeskolen er for lav. Man må gøre noget straks.
Birthe Therkildsen: Problemet skal tages op inden det bliver et problem, man skal ikke vente til
der sker noget alvorligt.
Johanne Grønvold: Børn med særlige behov bliver henvist til PPR, men der går år før problemet
tages op.
Peter Davidsen: Børnene bliver henvist til MISI eller PPR lige før de forlader skolen, så er det for
sent at gøre noget ved problemet. Formanden for KANUKOKA er også åben for, at der skal gøres
noget straks.
Bestyrelsen støtter forslaget.
Forslaget er enstemmigt tiltrådt.

Effektiv pædagogik. Er det et enten eller - eller et både og?
Birthe Therkildsen: Der skal en undersøgelse til, hvordan og hvor meget effektiv pædagogik bruges. Hun ønsker at vide nøjagtigt hvad betydning brugen for af effektiv pædagogik.
Lars Peter Sterling: Vi har vist det fra starten, at der ikke har været videnskabelig undersøgelse.
Så han støtter forslaget med både og.
Titus Berthelsen: Ved kurser i effektiv pædagogik bliver der sagt fra kursuslederne, at man kun
skal bruge effektiv pædagogik, hvis man skal levere en god undervisning.
Så han støtter forslaget med både og.
Marius Frederiksen: Effektiv pædagogik bruges også i bygder. Vi mener, at pædagogikken er
lykkedes, og børnene er blevet vant til den og de glæder sig til at komme i skole. Men hvis man
kun bruger dette alene, kan det give begrænsninger i elevernes udbytte af undervisningen.
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Johanne Grønvold: Metodefrihed skal bevares. Bruger effektiv pædagogik i 8.-10.klasse, nogen
gange lykkedes det at få en god undervisning, men er nok afhængig af i, hvilke fag det bruges. Til
afgangsprøverne bruges denne arbejdsmetode, fordi de skal have gruppearbejde. Bruger den i fysikundervisningen, fordi hun underviser i værkstedsundervisning.
Sofie Frederiksen: Skræmmende at kommuner som Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik
Sermersooq har anbefalet, at det kun er effektiv pædagogik der skal bruges som metode, man har
metodefrihed og det skal accepteres.
Sivso Dorph: Lige nu er der seminar om fremtidsvisioner i Nuuk og fremtidsforskerne siger, at det
begrænser ens indlæring, hvis man kun bruger en metode. Vi skal lære eleverne uafhængighed for
at de får en god karakter. Effektiv pædagogik er et godt redskab blandt mange andre metoder, men
man skal ikke begrænse metodefriheden.

Den nye skolelov.
Ingen kommentarer.

Uddannelsesplan II
Ingen kommentarer

Skolerne- bygningerne
Titus Berthelsen: Atuarfik Mathias Storch er meget nedslidt. Ni lærere har fået kroniske sygdomme efter skimmelsvamp. Der gennem lang tid ikke lavet noget tiltag, men den nye ledelse - ved
hjælp fra IMAK - har fået øjnene op, hvor alvorlig situationen er. Der er foretaget luftprøver og arbejdstilsynet har lavet påbud som skal løses inden d. 29. maj. Nogen af lokalerne blev lukket og i
løbet af weekenden rengjort og åbnet igen. IMAKs henvendelse har fremskyndet processen og jeg
håber, at hele skolen lukkes.
Bjørn Jokumsen: Det samme problem har vi i Narsap Atuarfia. Der er meget sygefravær både hos
lærere og elever, og i en lille by som Narsaq, hvor alle ved, hvem man er, opfattes det, som om man
er syg med vilje. Det virker som om alle pengene bliver brugt i Qaqortoq Der er også radonudsivning og teknisk forvaltning har besøgt skolen i april. Lærerne er urolige, og der er mange, der overvejer at flytte fra byen pga. af dette.
Sivso Dorph: Bestyrelsen har besøgt skolen i Ilulissat to gange, bestyrelsen mener, at man spiller
hasard med lærernes og elevernes helbred, så man har besluttet at politianmelde skolen. Også rapporten om Narsap Atuarfia vil bestyrelsen tage stilling til efter nærlæsning af rapporten efter hjemkomst fra repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabet støtter politianmeldelse. Det kan være en løftestang andre steder.

De grønlandske efterskoler
Ingen kommentarer.

Ilinnarfissuaq/Inerisaavik
Sofie Frederiksen: Der er brug for efteruddannelser der er tilpasset Atuarfitsialak.
Sivso Dorph: IMAK har ingen indflydelse på kursustilbuddene, men der har været afholdt møde
med rektor på Ilinniarfissuaq i februar sammen med KANUKOKA om fremtidens kurser, der skal
tilbydes.

Ilinniarfissuaq
Forslag 8 Birthe Therkildsen: Udvikling af læreruddannelsen
Esther Rosing: Nyuddannede lærere og praktikanter mangler den grundlæggende viden om skolen.
Praktiklærerne har holdt møde med rektor om forskellige problemstillinger f.eks. at praktikperioden
Ilulissat 15. – 17. april 2013
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er for kort, og hvordan man laver Angusakka. Skolebestyrelsen er med på banen og vil have de andre skoler i Nuuk med. Rektor åben for møder med skolerne.
Birthe Therkildsen: Forslaget er ikke kun fra Nuuk men fra Kommuneqarfik Sermersooq.
Sivso Dorph: Bestyrelsen støtter forslaget. Bestyrelsen vil prøve om det kan lade sig gøre at afholde et miniseminar til efteråret om læreruddannelsen anbefalingerne derfra overdrages til Ilinniarfissuaq.
Karen Hjort: Skolerne skal følge bedre med i, hvad der foregår på læreruddannelsen. Skolerne
skal også tage imod den viden, de nye lærere har.
Cice Sterling: Støtter forslaget. Også ved ansættelsen af ikke uddannede. Vi lærer dem, hvordan
lærerfaget er.
Peter Davidsen: Ledelsen har også ansvaret at inkludere de nye lærere. Støtter forslaget.
Sofie Frederiksen: Følordningslærere skal anvendes og honoreres.
Bent Mortensen: Drejer forslaget sig om udvikling af læreruddannelsen, praktik, studieordning
osv?
Knud Eliassen: Støtter forslaget. De grønlandske lærere bliver brugt som tolke.
Titus Berthelsen: Støtter Peters udsagn om, at det er ledelsen og kommunen ,der skal sørge for dette, og at de skal have tillæg.
Claus Jochimsen: Forslagsstilleren skal skære det til, så vi er enige om, hvad det indeholder.
Esther Rosing: Vi skal lytte til de lærerstuderendes problemer og høre hvad de mangler.
Mikkel Michelsen: Det handler om, at IMAK skal være med til at udvikle læreruddannelsen.
Sofie Frederiksen: Også fagligheden skal styrkes.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Inerisaavik
Ingen kommentarer

Frie grundskoler
Ingen kommentarer

Invitation til samarbejde
Ingen kommentarer
Afsnittet pædagogiske forhold enstemmigt godkendt.

Faglige forhold
Forhandlingerne
Ingen kommentarer.

Regional Udviklingsstrategi (RUS)
Ingen kommentarer

Trepartsdrøftelser
Ingen kommenter

Politisk økonomisk beretning
Ingen kommetarer
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Arbejdsmiljø
Ingen kommetarer

Selvevaluering
Ingen kommetarer

Samarbejdsudvalg
Ingen kommetarer

IMAKS Ferierejsefond
Ingen kommetarer

Atuartitsisuts Ferierejsefond
Ingen kommetarer

Pensionsforhold
Ingen kommetarer
Afsnittet faglige forhold enstemmigt godkendt.

Organisatoriske forhold
Organisationer i det fremtidige grønlandske arbejdsmarked
Ingen kommetarer

Møder med landspolitikere
Ingen kommetarer

Storskalaloven- ILO konventioner- funktionærlov
Ingen kommetarer

Storskalaloven
Ingen kommetarer

Grønlands funktionærlov
Ingen kommetarer
Medlemmer
Forslag 5Agnes Johnsen: Øget opmærksom ved alvorlig sygdom/dødsfald
Forslaget bortfalder, da forslagsstilleren ikke er kommet frem.

Medlemsmøder
Forslag 7 Birthe Therkildsen: Mindre steder mere oplyst af IMAK
Birthe Therkildsen: Et opslagsbog om at være medlem af IMAK, punktet også taget op ved sidste
repræsentantskabsmøde i 2011.
Bjørn Jokumsen: Lovet at IMAK laver en pjece ved sidste repræsentantskabsmøde i 2011.
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Marius Frederiksen: Støtter forslaget hvis punktet bliver en realitet. Ikke kun Tr der skal vide,
hvad IMAK står for.
Sofie Frederiksen: Mere oplysning om pension f.eks.
Sivso Dorph: Bestyrelsen støtter forslaget. I år har vi været rundt omkring i hele landet. Ittoqqortoormiit og Qaanaaq første prioritet til at få besøg. Hjemmesiden er ved at blive fornyet. Mindre
bygder svært at komme frem til. Op hjemmesiden kommer der en side om det gode ved at være
medlem af IMAK. 3 pjecer om afskedigelser er på vej. Det er planlagt at bruge Adobe Connect, så
der kan holdes medlemsmøder over nettet så man kan se hinanden, det er afprøvet med succes med
Narsaq og Uummannaq.
Første gang man har været rundt om næsten hele Grønland.
Bestyrelsen støtter forslaget.
Forslaget enstemmigt godkendt.

Medlemsmøder august 2011 - januar 2013
Ingen kommentarer.

Bestyrelsen.
Ingen kommetarer

Tillidsrepræsentantkurser
Ingen kommetarer
Lederkurser

Forslag 6 Birthe Therkildsen: Lederne skal have bedre muligheder for at udvikle sig
Sivso Dorph: Bestyrelsen støtter forslaget. KANUKOKA er også med på banen.
Peter Davidsen: Trinlederne også med i ledelsen, de skal også tilbydes kurser.
Bjørn Jokumsen: Tilslutter sig Peters kommentarer.
Birthe Therkildsen: det bør tilbydes på linje med linjefag på Ilinniarfissuaq
Sofie Frederiksen: De nytiltrådte skal inden ansættelse som ledere have en kompetencegivende
uddannelse.
Sivso Dorph: Enig med Sofie, men også svært ,når de allerede er tiltrådt.
Trinledere var tilbud at komme på det kursus vi holdt sammen med KANUKOKA, men nogle
kommuner fravælger tilbuddet.
Ando Møller: Hvis IMAK ikke betaler uddannelsen støtter, hun forslaget.
Sivso Dorph: IMAK betaler kun TR-kurser men kan samarbejde med KANUKOKA om kurser for
ledere.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Princip-og indsatsprogram
Ingen kommetarer

Økonomi
Ingen kommetarer

Sekretariat
Ingen kommetarer

Danmarks Lærerforening
Esther Rosing: Repræsentantskabet skal lave en støtteerklæring til Danmarkslærerforening.
Birthe Therkildsen: Enig.
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Sivso Dorph: IMAK har sendt skrivelse til statsministeren, regeringen, SF og de radikale samt Folketinget med kopi til de Grønlandske folketingsmedlemmer. Esther laver en skrivelse, som hilsen
fra repræsentantskabet til DLF
Sofie Frederiksen: Vi skal være synlige i vores støtte.
Repræsentantskabet tilsluttede sig en støtteerklæring til DLF.

Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS)
Ingen kommetarer

NLS Sommerkursus 2012
Ingen kommetarer

Styrelsen
Ingen kommetarer

Arbejdsmiljøområdet
Ingen kommetarer

Nordisk Arbejdsmiljønetværk
Ingen kommetarer

ICC
Ingen kommetarer

Lærerkonference i Eqaluit
Ingen kommetarer

Borgermøder i Grønland
Ingen kommetarer

Ny samarbejdspartner og ICC udmeldinger
Ingen kommetarer

Andre samarbejdspartnere
Ingen kommetarer

Andre faglige organisationer
Ingen kommetarer

Grønlands Arbejdsgiverforening (GA)
Ingen kommetarer

FTF/Lærernes Centralorganisation (LC)
Ingen kommetarer

Lærernes Pension
Ingen kommetarer
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Tjenestemændenes Låneforening/ DLF´s Låneforening
Ingen kommetarer

KANUKOKA
Ingen kommetarer

Departementet for Forskning og Uddannelse (IIN)
Ingen kommetarer

Økonomi-og Personalestyrelsen (ASA)
Ingen kommetarer

Forslag nr. 4 Agnes Johnsen: Træf for pensionister
Punktet bortfalder, da forslagsstilleren ikke er nået frem.

Forslag nr. 2 Agnes Johnsen: Støtte til pensionister ved alvorlig sygdom
Punktet bortfalder, da forslagsstilleren ikke er nået frem
Forslag nr.1 Agnes Johnsen: Organisationen anskaffer sig en fane
Punktet bortfalder, da forslagsstilleren ikke er nået frem.
Afsnittet organisatoriske forhold enstemmigt godkendt.

Andet
Illinniartitsisoq
Forslag 3 Agnes Johnsen: Pensionist-rubrik i Ilinniartitsisoq
Punktet bortfalder, da forslagsstilleren ikke er nået frem.

Hjemmesiden
Ingen kommetarer

Bestyrelsens møder
Ingen kommetarer

Repræsentantskabets møder
Ingen kommetarer

Andre møder
Ingen kommetarer
Afsnittet andet enstemmigt godkendt.
Formandens samlede beretning enstemmigt godkendt.

4. Regnskab
Lisbeth Frederiksen gennemgik IMAKs regnskaber for 2011 og 2012
De kritiske revisorer havde gennemgået begge års regnskaber og kunne godkende dem.
IMAKs Årsregnskab 2011 enstemmigt godkendt
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IMAKs Årsregnskab 2012 enstemmigt godkendt
Lisbeth Frederiksen fremlagde Særlig Fond – årsregnskab 2011
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Lisbeth Frederiksen fremlagde Særlig Fond – årsregnskab 2012
Regnskabet blev enstemmigt godkendt
Lisbeth orienterede om IMAKs Ferierejsefonds årsregnskaber 2011 og 2012
Samt Timelærernes ferierejsefond - årsregnskab 2011 og 2012 til orientering
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Genoptagelse af sag vedrørende eksklusion jf. vedtægterne § 5.
Lukket møde.

6. Forslag til ændring af dele af IMAKs vedtægter
Se bilag.
Forslag 1 Bestyrelsen: Ændring af frister for indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde og aflevering af dagsordenspunkter.
Birthe Therkildsen Foreslog fristen forlænget yderligere.
Bestyrelsen fremkom derefter med et ændringsforslag til forslag 1
Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget
Forslag 2 Bestyrelsen : Forslag til ændring af tidspunkter for udmeldelse.
Forslaget enstemmigt godkendt.
Forslag 3: Tuperna Lyberth ændring i den grønlandske tekst
Forslaget enstemmigt godkendt.

8. Fastsættelse af overenskomstkrav til forhandlingerne 2014
På baggrund af gruppearbejdet onsdag den 16. april 2013, hvor repræsentantskabsmedlemmerne
havde gennemgået og prioriteret alle indkomne krav fremsatte bestyrelsen et forslag til endelig prioritering.
Bestyrelsens forslag enstemmigt godkendt.
Karen Karlsen: Må vi offentliggøre til alle medlemmerne.
Sivso Dorph: Ja, medlemmerne må gerne orienteres.

9. Forslag til vilkår for bestyrelsen
(Bilag)
Birthe Therkildsen: Medlemmer stiller spørgsmålstegn om vilkårene for bestyrelsen.
Karen Hjort: Hvordan bruges kontingentbetaling.
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Sivso Dorph: Det skal være attraktivt at være bestyrelsesmedlem så der bliver flere, som vil stille
op, og lærernes løn er også steget ved det sidste overenskomst.
Sofie Frederiksen: Medlemmerne føler, at lærerne skal løbe stærkere så derfor stiller det spørgsmål
ved vilkårene.
Peter Davidsen: Fælles Tillidsrepræsentanterne får ikke tid eller tillæg, det ønsker man.
Paul Raahauge: Hans erfaring, da han sad i bestyrelsen er, at det er et stort arbejdspres så vilkårene støttes.
Marius Frederiksen: Enig med vilkårene. Bestyrelsen gør et stort arbejde.
Forslag til vilkår vedtaget.

10. Budget og fastsættelse af kontingent for følgende kalenderår
Birthe Therkildsen: Der bliver stillet spørgsmålstegn ved forhøjelse af medlemskontingent. Der
skal oplysning til medlemmerne.
Sivso Dorph: IMAK skal nok fremkomme med mere oplysning til medlemmerne.
Sofie Frederiksen: Hvor kan man spare? Måske kan man nøjes med at udgive Ilinniartitsisoq elektronisk.
Sivso Dorph: Det vil kræve en vedtægtsændring, hvis man skal ændre på udgivelsen af Ilinniartitsisoq.
Agnes Johnsen: Pensionistkontingenter, hvad er fordelen ved at være medlem af IMAK, når man er
pensionist.
Titus Berthelsen: Jeg er enig i det fremlagte. Bestyrelsen og sekretariatet gør en stor indsats.
Birthe Therkildsen: Det er medlemmerne, der stiller spørgsmål.
Agnes Johnsen: Større oplysning for pensionisterne.
Uændret kontingent i 2014 og 2015 vedtaget.

11. Valg af formand
Bestyrelsen opstiller Sivso Dorph.
Sivso Dorph valgt enstemmigt.

12. Valg af kongresdelegeret til Danmarks Lærerforening
Bestyrelsen indstiller Esther Rosing.
Birthe Therkildsen: Hvilke opgaver har kongresdelegerede.
Sivso Dorph: Den kongresdelegerede deltager i DLFs kongresser med stemmeret og skal derfor
sætte sig ind i det de behandler.
Birthe Therkildsen: Hvem kan stille op? Kan vi stille en anden op?
Birthe Therkildsen stiller op.
Der blev afholdt skriftligt afstemning
Esther Rosing fik 24 stemmer
Birthe Therkildsen fik 9 stemmer.
Esther Rosing valgt som kongresdelegeret.
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13. Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Bestyrelsen indstiller Mari S. Abelsen, Tuperna Lyberth.
Enstemmigt valgt.
Bestyrelsen indstiller Kirsten Sandgreen som suppleant
Kirsten Sandgreen enstemmigt valgt.

14. Eventuelt
Birthe Therkildsen: valg til bestyrelse, Hvornår udsendes det?
Lisbeth Frederiksen: Materialet sendes ud i næste uge.
Paul Raahauge: Takker for et godt samarbejde efter 30 år.
Titus Berthelsen: Er med for sidste gang og takker for et godt samarbejde især til sekretariatet.
Marius Frederiksen: Takker for da det er sidste gang, han er med, tak til sekretariatet.
Lars-Peter Sterling: Det samme som Paul, der skal vælges to nye lederrepræsentanter.
Lis Mortensen: Takker da det er sidste gang- foreløbig, men kommer frygteligt tilbage.
Peter Davidsen: Takker efter 4 år, da han bliver arbejdsgiver.
Ane Inûsugtoq: Takker da det er sidste gang hun er med.
Stephen Paulli Andersen: Takker for sekretariatet for den store hjælp de yder.
Mikkel Michelsen: Takker for det store arbejde som sekretariatet yder. IMAK kan være stolte af de
faglige resultater foreningen opnår.
Sivso Dorph: Takker for formandsvalget, og for samarbejdet i bestyrelsen. Takker også de medlemmer, som er med for sidste gang. Der er et stort arbejde med Børn med særlige behov som vi
skal prioriterer og han er derfor glad for at Naalakkersuisut og KANUKOKA vil samarbejde. Tak
for tolkene. Tak til dirigenten Mikkel Michelsen.

Repræsentantskabsmødet 2013 sluttede den 17. april 2013 kl. 11.43.

Sivso Dorph
Formand for IMAK

Mikkel Michelsen
Dirigent
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