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Deltagere: 

Lena Ravn Davidsen, Niels Davidsen, Ane Qujaukitsoq, Elisabeth Nielsen,  

Akà Grønvold, Rigmor Villadsen. 

  

         



Program: 

         

Dato Fra Til Hvor Adresse Tema Kontaktperson   
1. 
november 08:30 09:45 Fritidsafdeling (Sermersooq) Imaneq 23 Fritidsvirksomhed Sequssuna Schmicdt   

 10:00 12:00 Socialstyrelsen Qullilerfik 2, 4. sal Suliniut 3 Lillian Kleist   

 12:00 13:00 På eget hånd  Frokost På eget hånd   

 13:00 15:00 MIO Qullilerfik 2, 4. sal Forebyggelse Rasmine Hansen   

         
2. 
november 08:30 09:45 Illorput + Ajagaq Sorlaat 11 Medborgerhuset Poul Erik Isaksen   

 10:00 11:00 Rådhus mødelokale 2 Kuussuaq 2 Møde med Juaaka Lyberth Julia Lynge Ezekiassen   

 12:00 13:00 På eget hånd  Frokost På eget hånd   

 13:00 14:30 Musikskole Farip Aqq. 4 Musik 
Pipaluk Lynge 
Berthelsen   

 14:30 15:30 Landsmuseum Hans Egedesvej 8 Museumsvæsen Hans Lange   

         
3. 
november 09:00 12:00 HHE Aqqusinersuaq Udvalgsmøde Aka Grønvold   

 12:00 13:00 HHE Aqqusinersuaq Frokost Aka Grønvold   

 13:00 14:20 Uddannelsesstyrelsen Kissarneqqortuunnguaq 20 Folkeskole Kaali Olsen   

 15:00 16:00 Paarisa (Socialstyrelsen) P.H. Lundsteensvej 2 Forebyggelse Karo Thomsen   

 16:00 17:00 NUIF Kissarneqqortuunnguaq 21 Nuuk Ungdom i Fremdrift Gustav Martin Brandt   

         
4. 
november 08:00 09:30 Majoriaq Jens Kreuzmannip aqq. 7 sammisat.gl    

 10:00 12:00 Svømmehallen Sarfaarsuit 4 Svømmehal drift Carla Villadsen   

 12:00 13:00 På eget hånd  Frokost På eget hånd   

 13:00 15:00 GIF Issortarfimmut 8 GIF Poul Petersen   

         

         

 



 

1 november 2022 8.30 – 9.45 Fritidsafdelingen i Sermersooq Kommune 

 

Vi mødte fritidskonsulent Sequssuna Fleischer Schmidt på Kommunens fritidsafdeling. Han fortalte os om afdelingens 

arbejde i forhold til borgere og foreninger i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Herunder fortalte han os om ”sammisassat.gl” – internetbaseret platform for borgerinformation og fritidstilbud i Ser-

mersooq. Tilskud til foreningerne er baseret på antal medlemmer, men også i forhold til aktivitetens udviklende rele-

vans. Foreningerne bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til, herunder til rejser. 

Avannaata Kommunia er tilkoblet ”sammisassat.gl” – og vi bør udvikle brugen heraf, som man gør det i Sermersooq, 

med henblik på at forbedre info til borgere og foreninger.  

Fritidsvirksomhed i Sermersooq drives med fokus på børn og unge, men også i forhold til de øvrige borgere, med vægt 

på effekten af personlig udvikling.  

Der sker udviklingsarbejde, ikke blot i forhold til idræt, men også i forhold til kultur-og erhvervslivet.  

Fritidsaktiviteter kører fra september til april, (nogle gange i længere tid). Der er et væld af fritidstilbud. Det kan f.eks. 

være kursus i duelighed/yachtskipperkursus og andre erhvervsrelaterede aktiviteter, såsom det at kunne drive en 

mindre virksomhed.  

Tilbud fremkommer ud fra de lokale betingelser vedr. muligheder og menneskelige ressourcer. 

Der sker koordinering i skoleferiearrangementer, med henblik på aktivitetstilbud til børn og især med forebyggende 

indhold. 

Der benyttes Speed.Adm. (internetbaseret program). 



I Kommuneqarfik Sermersooq har man personale til at tage sig af Kunstgræsbaner mht. tilsyn og vedligeholdelse. 

Mandskabet på skiliften, som er organiseret i en Erhvervsdrivende Fond, som både tager sig af skiliften og langrends-

løjperne, arbejder med fodboldbanerne i sommerperioden. 

Fritidsafdelingen har 3 fritidskonsulenter og en afdelingsleder ansat.  

 

 

 



1 November 2022 nal. 10.00 – 12.00 Socialstyrelsen 

 

 

Under vores besøg hos Socialstyrelsen, blev der givet statusorientering vedr. ”Tunngavik 3”.  

 

Tunngavik 3 er en del af de aktiviteter, som er iværksat efter en aftale mellem Danmark og Grønland om 

tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland blev indgået i 2018, mens 

Martha Abelsen var Naalakkersuisoq for sociale anliggender. 

 

Arbejdet baserer sig bl.a. på undersøgelser af en kortlægning af børns og familiers trivsel, som blev gennemført 

i 00´erne (vedr. børn som er født i 1995 og fremefter). 

 

Her har man bl.a. kortlagt, at 3 ud af 10 børn er opvokset i et hjem, hvor den ene forælder var udsat for fysisk 

mishandling fra den ene forælder. 

To ud af 10 børn er vokset op i et hjem, hvor der er hashmisbrug.  

To ud af 10 børn har under deres opvækst været udsat for seksuelt overgreb. 

 

Arbejdet har bl.a. til hensigt, at opprioritere den tidlige indsats og forebyggelse, så tegn på mistrivsel, omsorgs-

svigt og overgreb forebygges og opdages så tidligt som muligt. Bl.a. skal dagtilbudspersonale opkvalificeres og 

kompetenceudvikles til bedre at kunne opdage tidlige tegn på mistrivsel og omsorgssvigt. Der er afholdt kursus 

i Avannaata Kommunia. 

 

På mødet fortalte vi selv, at vi i vores kommune har mange bygder, mange små lokalsamfund, hvor det til tider 

kan være udfordrende, især under stærke episoder, hvor der kan opstå splittelse og isolering af bestemte bor-

gere/familier fra resten af lokalsamfundet. Det kan til tider nok for en dels vedkommende være grunden til, at 



man er bange for at komme frem og således tilbageholde evt. mistanke eller viden. Disse forhold bør indgå i de 

kurser vedr. emnet. 

 

Vi påpegede bl.a. at de sager, som bliver henvist fra MISI vedr. i højere grad fra folkeskolen og nogle gange er 

det forsent, derfor bør man være langt bedre med at opdage og henvise sager fra dagtilbudene. 

 

  

1 november 2022 nal. 13.00 – 15.00 Grønlands Landsmuseum. 

 

Her mødte vi arkæolog Hans Lange, og han guidede os gennem museet. 

 

 
 

Vi fik et indblik i Grønlands historiske forhold, som vi ikke må glemme og noget som vi burde betragte som 

noget vi skal have viden om, nøjagtig i lighed med alle de andre ting vi skal have viden om i et moderne sam-

fund. Bl.a. ved at benytte Grønlands historie i forebyggelse og i politisk arbejde. Vi snakkede også om museums 



drift i Avannaata Kommunia, vedligehold af historiske bygninger, medarbejderforhold og forhold, som man kan 

arbejde sammen om. 

 

Der blev fortalt om spændende historier om bofohold i fælles hytter og udvikling af bofoholdene. Herunder om 

seksuelt overgreb og indførelsen af retsplejeloven efter kølvandet af Grønlandskommssionen (G 50). 

 

I vores kommune, hvor der er stor boligmangel, er antallet af krænkelser af seksuel karakter og direkte seksuelt 

overgreb omfattende, som om det går efter arv fra generation til næste generation, måske bl.a. som følge af 

overfyldte boliger.  

 

Der henvises til en bog: ”Den juridiske ekspedition”.  

 

Landsmuseet rakte sin hånd, da de har kendskab til nogle, som måske kan være behjælpelig med at finansiere 

renoveringer af de gamle/historiske bygninger, som lokalmuseerne selv bruger, men som er ved at forfalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



2 november 2022 nal. 8.30 – 9.45 Illorput (Medborgerhuset) + Ajagaq 

 

Vi besøgte Medborgerhuset Ajagaq i Nuuk. Her mødte vi den daglige leder Poul Erik Isaksen som gav os fremvisning af 

huset.  

Illorput har åbent fra kl. 08:00 til kl. 16:00. Der er tre fastansatte. Leder, assistent og rengøring. Efter kl. 16:00 kan 

brugere selv benytte husets faciliteter ved udlevering af nøgle. Brugere som bruger stedet flittigt bliver superbrugere. 

Illorput bliver af borgere brugt til mange formål. Der er mulighed for keramik arbejde. Håndværk. Linedans. 

Ældreforum. Møder for børn og forældre. Syning af nationaldragter. Afslapnings-og strækøvelser. Efter skoletid kan 

børn arbejde med keramik. 

I weekenderne kan stedet lejes af borgere i forbindelse med kaffemik og fest, da der er et stort køkken og en stor 

aula. 

Til tider arrangeres der nogle kurser indenfor håndarbejde, f.eks. med uld fra får, hvor der kommer instruktører fra 

fåreholderfamilier i sydgrønland. 

 

 

 

 

 

 

 



2 november 2022 nal. 10.00 – 11.00 Møde med Juaaka Lyberth, som er formand i et udvalg som kan 

sammenlignes med vores udvalg. 

Han forklarede deres arbejde i udvalget, f.eks. med udarbejdelse af sektorplaner og udliciteringer af anlægsopgaver. 

Disse vedhæftes som bilag.  

 

2 november 2022 nal. 13.00 – 14.30 Sermersooq Musikskole 

Vi besøgte Sermersooq Musikskole for at høre nærmere om hvad de laver. Vi mødte den daglige leder Pipaluk Lynge 

Berthelsen, som fortalte om skolens drift og arbejde. 

Sermersooq har musikskoler i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq. Udbud og fokus er ud fra lokale forhold mht. ressourcer. 

Det er mærkbart, at niveauet i Nuuk ligger højt. Mange skolebørn går til musikskolen efter skoletid. Gennem længere 

tid har der været ca. 150 på deres venteliste. Visitation for fortsættende elever fra forrige skoleår til kommende 

skoleår står lærerne for. 

 

Musikskolen søger årligt tilskud fra Sermeq pulje til forskellige arrangementer. Sermeq pulje er en fond under Kom-

muneqarfik Sermersooq, som uddeler tilskud 2 gange om året.  

På skolen kan man lære brugen af noder, instrumental musik, sang, takt og tone. Nogle elever er allerede på et meget 

højt niveau. 

Under corona tid indførtes der fjernundervisning ved hjælp af Ipad (teams). Det fungerer fint.  

Musikskolen underviser også på daginstitutioner. Her ”blottes” der også emner, som kunne være egnet til musiksko-

len.  



Spændende er også at se en container som er indrettet til at spille musik i. Pris: kr. 1,2 mio.  

 

 

 

 

 



3 november 2022 nal. 9.00 – 11.00 Fysisk møde i Udvalget for Læring. 

Udvalget for Læring holder sit fysiske møde på Hotel Hans Egede i Nuuk. 

 

4 november 2022 nal. 11.00 – 12.00 Møde med MIO. 

Under mødet med MIO drøftes MIO´s seneste rapport ”Qamani” (Baggrundsrapport vedr. selvmord blandt unge), 

som Avannaata Kommunia også har bidraget til. Der var glæde over Avannaata Kommunia´s aktive tilgang til sådanne 

projekter.  

Aviâja Egede Lynge og Rasmine Hansen fortalte om deres arbejde i MIO, og bl.a. var der enighed om, at Avannaata 

Kommunia sammen med MIO kan iværksætte et arbejde vedr. Killiliisarneq – det at sætte grænser. Det at kunne 

sætte grænser i opdragelsesarbejdet med det formål at opdrage eget barn/egne børn som ansvarsfuld forælder. 

Sigte efter forebygge grænseoverskridende adfærd. 

 



3 november 2022 nal. 13.00 – 14.20 Uddannelsesstyrelsen 

 

Hos Uddannelsesstyrelsen holdt vi møde med Kaali Olsen. Vi drøftede om Lovbundne opgaver indenfor folkeskolen og 

forvaltningen.  

Vi drøftede behovet for revurdering af Atuarfitsialak, herunder også behovet for tilvejebringelse af bedre muligheder 

for elever, som er mere praktisk anlagte end bogligt. Men også at mange børn i 15-års alderen forlader folkeskolen 

uden at være personligt klar til det. Det kan bl.a. være årsag til, at mange ikke starter en uddannelse. Fordi mange 

forlader deres by og forældre i en alt for ung alder. 

Det kan være interessant at genindføre 11 klasse i forbindelse med revurdering af Atuarfitsialak. 

Der blev henvist til skolehjemmet i Uummannaq. Skolehjemmet ligger på et ”opskylssted” fra tsunami. Der spørges, 

hvilke planer der er omkring dette skolehjem. Det vil ledelsen finde ud af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 november 2022 nal. 15.00 – 16.00 Paarisa 

Vi drøftede primært om forebyggelsesarbejde under vort besøg hos Paarisa, herunder især forebyggelse mod 

selvmord. Konkret hjælp til de efterladte/pårørende. Hjælp, ikke alene til pårørende, men også til nære venner, da de 

også er dem, som har tætte relationer, det skal vi være opmærksomme på. Det kan i nogle tilfælde være dem, som 

bliver hårdest ramt af selvmord. 

 



3. november 2022 nal. 16.00 – 17.00 NUIF (Nuuk Ungdom i Fremdrift) 

Vi besøgte NUIF som er et kommunalt initiativ. 

Større børn og unge kan benytte stedet. Efter skoletid kan børnene være der til kl. 19:00. Fra kl. 19:00 til lukketid kan 

de unge være der. 

Der arbejdes med forskellige udviklende initiativer for børn og unge. Musik, optræde og praktiske egenskaber. 

Herunder også E-sport, både for de unge og for børn.  

Der er tilknyttet adskillige medarbejdere, både dag-og aftenshold. Der arbejdes ud fra børnenes behov. Der er planer 

om at inddrage en psykolog i arbejdet. Tanken er, at børn og unge skal kunne henvende sig til vedkommende når de 

har behov for at snakke.  

 

4.  november 2022 nal. 8.00 – 9.30 MAJORIAQ 

Majoriaq i Nuuk blev besøgt med det formål, at høre nærmere om ”Sammisassat.gl”.  

Der blev her fortalt om IT/ipad baseret undervisningsform af unge på et højt niveau, som er spændende og 

succesfuld. 

Der er i denne undervisningsform medtaget undervisning som er tilpasset for børn og unge med handicap, herunder 

ADHD og Autisme. 

Denne form for Kompetenceudvikling er yderst interessant, og vedkommende som arbejder med det her sagde, at 

der kan skabes et samarbejde med os. 



 



4 november 2022 nal. 10.00 – 12.00 Svømmehallen MALIK 

 

Vi besøgte svømmehallen Malik for at høre om ledelse og drift af en svømmehal. Hvad er det for nogle ting, man skal 

være opmærksomme på, når man vil bygge en svømmehal. 

Svømmehallens beliggenhed – forudsætninger for driftsøkonomi – herunder energi. Svømmehallen i Nuuk vandfor-

syning er f.eks. baseret på grundvand. (kildevand) 

Man skal tænke på de rette kompetencer blandt medarbejderne, herunder livreddere som er uddannet indenfor 

førstehjælp m.fl., samt vandhygiejne. 

Man skal kende hvilke materialer der skal benyttes i forbindelse med byggeri. F.eks. i dette tilfælde har man først 

fundet ud af, hvordan materialerne reagerer på det ”hårde” grønlandske vand, som ætser fugemassen og således skal 

vedligeholdes løbende.  

Kiosken giver en god indtjening, herunder ved salg af fransk hot dogs. 

 

   



  



4. november 2022 nal. 13.00 – 15.00 Grønlands Idrætsforbund 

Under vort besøg hos Grønlands Idrætsforbund snakkede vi om idræt og mulige samarbejdsmuligeder i relation til 

Idrætsforbundets vision om, at Grønland skal være Verdens Mest Fysisk Aktive Land i 2030. Herunder f.eks. at 

ansætte en fælles idrætskonsulent, som man har været inde på tidligere. 

Tilskudsordninger, vilkår for idrætsudøvere i Grønland, herunder drift af sportshaller og lign. 

Barrierer i Avannaata Kommunia på grund af stramninger indenfor persontrafik, dårligt trafiksystem til søs i nord-

grønland. Medlemsregistrering. Højere værdsættelse af den frivillige indsats, og højere respekt af de frivilliges integ-

ritet. 

 

 


