
Referat af bestyrelsesmøde og 6. december 

2015 kl. 13:00 i Qaqortoq 

 

Tilstede: Karsten Klausen (KK), Ane Fleischer (AF), Erna Thomsen (ET), Henrik Sørensen (HS), 

Malene Jensen (MJ), Peter Magnussen (PM), Bjarne Kristoffersen (BJ), Susanne B. Rasmussen 

(SR), Jens Madsen (JM), Max Heilmann Larsen (ML), Steffen Lund (SL) og Christel Lund Bøjler 

(CB). 

 

Afbud: Bjørn Holm 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2) Godkendelse af økonomisk afrapportering 9 måneders regnskab 2015 for CAK og NI 

Nuuk 

SL gennemgik CAKs 9 måneders regnskab. Det blev godkendt. 

PM spurgte om der er særskilte medarbejdere der laver controlling. Begge skoler har fokus 

på dette. 

CB gennemgik NI Nuuks 9 måneders regnskab. Det blev godkendt. Entreprisearbejdet på 

ledelsesakademiets bygning er endnu ikke afsluttet og der yderligere tilstødt en vandskade. 

Det er departementets budget som dækker disse udgifter. 

 

3) Godkendelse af budget for 2016 for CAK og NI Nuuk 

SL gennemgik CAK budget 2016. Det blev godkendt uden bemærkninger. 

CB gennemgik NI Nuuk budget 2016. Det blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4) Godkendelse af revideret studieordning for Administrationsøkonomuddannelse  

Godkendt 

5) Drøftelse af oplæg om adgangskrav og realkompetencevurdering i studieordninger for 

NI Nuuk 

CB gennemgik de adgangskrav og realkompetencevurderinger der ligger til grund for NI 

Nuuks optag på de forskellige uddannelser. Der kan ved optagelseskreterier ses på de 

forskellige uddannelser på et eller flere af følgende områder eksamensgennemsnit, 

erhvervserfaring optagelsessamtaler, CV og motiveret ansøgning. 



Optagelseskravene skal skrives ind i de forskellige studieordninger. CB vil komme med 

oplæg til dette på næste bestyrelsesmøde. 

6) Orientering om resultatkontrakt 2016-19 for CAK og NI Nuuk 

Der har været afholdt indledende møder med departementet. SL og CB gav på baggrund af 

disse møder en vurdering af hvilke udmøntninger der fortsat er i spil. Orienteringerne blev 

taget til efterretning. 

7) Drøftelse af indsatsområder i resultatkontrakt 2017-20 CAK og NI Nuuk 

SL og CB gennemgik de udsendte oplæg og der var en drøftelse af de forskellige forslag. 

Forstanderne og formanden fik mandat til at arbejde videre med de 7-cifrede indsatsråder 

og sende dem til departementet. Forstanderne får mandat til at arbejde videre med oplæg 

til resultatkontrakterne for 2017-20. 

8) Orientering om ”Kompetenceudviklingsprojekt i fællesoffentlig regi” 

CB gennemgik forudsætningerne for projektet. Der var enighed om det ikke påvirker CAKs 

mulighed for at arbejde videre deres videre- og efteruddannelsesaktiviteter i kommunerne. 

NI Nuuk forventer at der kommer en særskilt pulje til at køre dette projekt. Der udstår 

fortsat en del arbejde før det faktiske undervisningsarbejde kan gå i gang. Orienteringen blev 

taget til efterretning. 

 

9) Orientering fra formanden 

a. Møde med departementet om Vision 2020 

Departementet er positiv indstillet overfor at omdanne NI Nuuk til et erhvervsakademi.  

 

Der sendt et lovforslag i høring, hvor brancheskolerne får mulighed for at udbyde 

videregående uddannelser og til at forberedende erhvervsuddannelse. Der er forslag 

om ændringer på skolepraktikområdet, bestyrelsens udpegning og lærlingekontrakter.  

 

b. Orientering fra møde om oplæg om initiativer under Uddannelsesplan II for CAK og NI 

Nuuk 

Brancheskolernes fællesråd er blevet bedt om at komme med en samlet indstilling, som 

alle brancheskolerne kan bakke op om. Der arbejdes videre med følgende tre områder: 

 Ugemålgruppen 

 Flere praktikpladser 

 Specialisering af faglærte 

 

10) Orientering fra forstanderne 

a. Orientering fra Fællesrådsmødet i november 

Første dag handlede om formålskontering og samarbejde med ASA. Departementet 

redegjorde for holdninger til nogle udvalgte emner. Der var en drøftelse med ASA om 

blandt andet kvalitet og hastighed i lønbehandlingen. 



 

b. CAK 

Temauge om Kvanefjeld, science og innovation på GUX, evaluering af gymnasiereform, 

mulighed for aktiviteter mv. fra Sprogskolen, skolepraktik med KTI omkring renovering 

af CAK bygninger og uddannelsesønsker fra Kommune Kujalleq 

 

c. NI Nuuk 

i. Orientering om arbejde med tillægsforløb for TNI adm. vs. TNI butik 

Drøftelse af kravene til merit imellem de to uddannelser. Bestyrelsen ønsker at 

der arbejdes videre med dette i et samarbejde mellem NI Nuuk og CAK. 

 

ii. Møde med EA Lillebælt 

Det har været et godt og konstruktivt møde om et fremtidigt samarbejde, men 

der er endnu ikke truffet nogle aftaler. 

 

iii. Møde med departementet om kunstskolen 

Der er mulighed for flytte kunstskolen ind under NI Nuuk. 

 

Business combat, startup camp Nuuk, strategidag, IT situationen. 

 

11) Orientering fra medarbejderne  

a. CAK 

Der har været en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø Professionel Kapital. 

Der er nedsat arbejdsgrupper, hvor der nu arbejdes videre med de forskellige 

områder. Der skal afholdes sikkerhedskursus for alle MED-udvalgets medlemmer. 

 

Der er indgået ny overenskomst på AC-området, som giver en AC-medarbejderne 

en lønforhøjelse og 2 ekstra fridage. 

 

Der er indgået aftale om udmøntning af lokale tillæg. 

 

BK sidder i bestyrelse i AC i Grønland. Der er pt. en høring om en ændret 

pensionsordning. 

 

b. NI Nuuk 

Udviklingsseminar under Erasmus+ om entreprenørskab, innovation og 

iværksætteri. Der er ansøgningsfrist i marts 2016 og svar i august 2016. Projektet 

vil være 2 årigt, hvis det bevilliges. 

 

Strategiarbejdet pågår og medarbejderne ser at der sker noget. 

 

12) Orientering fra eleverne  



a. CAK 

Samarbejde med fraværsinspektør og kollegieinspektører om hvordan fraværet 

kan reduceres. 

 

b. NI Nuuk 

i. Orientering om elevtrivselsundersøgelse på NI, Nuuk 

Der er gennemført en elevtrivselsundersøgelse. ML gennemgik udvalgte 

konklusioner fra undersøgelsen. Det ser pænt ud, men der er en udfordring 

omkring skolens IT. 

Der er afleveret forslag til ledelsen omkring forskønnelse af NI Nuuk. Der er 

oprettet en studenterrådsmail, så man kan skrive til studenterrådet. 

Studenterrådet har fået logo. 

 

13) Plan for bestyrelsesmøder i 2016 

 25. februar 2016 i Nuuk 

 Maj 2016 i forbindelse med møde i Brancheskolernes Fællesråd 

 14. september 2016 i Qaqortoq 

 8. december telefonmøde 

 

14) Kommunikation af bestyrelsens beslutninger 

Referatet offentliggøres uden begrænsninger. 

 

15) Evt. 

Intet. 

 

16) Oplæsning og godkendelse af referat 

Oplæst og godkendt på mødet. Herefter blev referatet underskrevet af formanden. 

 

Mødet slut kl. 15:50. 

 

Qaqortoq, 6. december 2015 

 

Karsten Klausen 

Formand 


