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1. Mødeafholdelse 

 a. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: dagsorden godkendes 

  Bemærkninger: 
Der er ingen indstillingsnotater. Beslutnings- og faglige punkter hører under 
orienteringspunkter. 

2.  Orienteringer 

 a. Formanden 

  KK: Uddannelsesseminar d. 2. marts og evaluering af EUD-lovgivningen i dagene 3. marts 
til 4. marts. Naalakkersuisoq for IKTIN har inviteret til uddannelsesseminaret. KK og SI 
deltog i seminaret og evalueringen. Under uddannelsesseminaret skulle deltagerne give 
input til departementet. Under EUD-lovgivningen var der oplæg om 2010-loven og 
derefter evaluering.  

 b. Medarbejderrepræsentanter 

  EJ: Der var frustration blandt GU-lærerne om begrænset information om rektorens rejse, 
da det skete, men der er efterhånden mere ro på. 

3.  Ledelsesberetning og økonomiopfølgning 

 a. Dette punkt blev flyttet til senere, da driftsregnskabet for 2021 endnu ikke er afsluttet 
efter hackerangreb, da der heller ikke var indstillingsnotat til punktet. 

 b. Punktet blev udskudt til senere, da årsregnskabet ikke var afsluttet. 

4.  Beslutningspunkter 

 a. Status på arbejdet med 1-årig turismeuddannelse 

  Punktet udskydes til senere, da der ikke var indsendt indstillingsnotater til bestyrelsen. 

 b. Taxameterregnskabet tages op med departementet. SI laver oplæg til regnskabet. 

5.  Faglige punkter 

 a. Fagfordeling i samarbejde med tillidsrepræsentanter 

  Punktet er et orienteringspunkt. 

 b. Årshjul for hver afdeling/uddannelse 

  Punktet er et orienteringspunkt. 

 c. Kvalitetsstyring og -sikring og procedurer i administrationen 

  Punktet er et orienteringspunkt. 

 d. Regnskabsstyring og budgetopfølgning fra administrationen 

  Punktet er et orienteringspunkt. 
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6.  Berammelse af næste bestyrelsesmøder 

  Forslag 24. til 27. juni 2022. 

7.  Kommunikation af bestyrelsens beslutninger 

8.  Evt. 

 


