


Matumuuna AMN ataatsimiititaliami oqaluuserisas-sanngorlugu, siunnersuutigaara, Kommune Kujallermiatuarfinni tamani atuartut, fagini qallunaatut soorluluaamma tuluttut sommerskoleqartinneqartalernissaat.Sommerskolerneq ukioq atuarfiusumit qaangiuttumit allaa-nerusumik ingerlanneqarnissaa siunertaavoq.Sommerskolertitsinissaq kikkunnut naatsorsuussaava?Eqqarsaatigaara, 6. aamma 7. klassemi atuartut sommersko-lertinneqartassasut. Pissutigalugu, klasseni taakkunani atu-artut qiimmaruttornerusarput, eqaatsumik eqqarsarsinnaa-nermik peqaleruttortut pissutsinullu nutaanut alapernaasse-ruttortut.Illoqarfimmi ataatsimi pisassasoq eqqarsaatigaara. SoorluQaqortoq aallartiffiusinnaavoq, ukiup tullia Nanortalim-miissinnaalluni ukiullu tullia Narsami, Alluitsup Paani ima-luunniit Narsarsuarmi il. il., taavaalu peqataasut KommuneKujallermi atuarfinni tamani atuartunit nammineq kajumis-suseq aallaavigalugu peqataarusuttunit, peqataaffigineqar-tarnissaa eqqarsaataalluni. Atuarnerup saniatigut soorluullormik ataatsimik misigisassarsiortoqartarsinnaavoq, soor-lu Alluitsup Paani aasami atuartitsineq ingerlanneqassappat,
aaqqissuussamik Uunartumut nalunnguariartortoqarsinnaa-voq imaluunniit savaatilinnut pulaalaartoqarsinnaalluni. Peqataasinnaasut amerlasusissaat eqqarsaatigalugu, siuner-taq manna nutaajummat, aallaqqaammut atuartunut 50-sinut(oqallisigineqarsinnaavoq) amerlassusiliinissaq isumaqar-punga aallartissutaasinnaasoq.
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Daginstitutioner i Nanortalik og i Qaqortoq har væretramt af skimmelsvamp. Børnene er midlertidigt flyttettil et elevhjem i Nanortalik, mens børnene i Qaqortoq erflyttet til festsalen og i fritidsklubben.Influenza, forskellige hudlidelser og astma bronkitis ernogle af årsagerne til at børnehavebørn og de ansatte i Na-nortalik og i Qaqortoq er blevet midlertidigt flyttet til andrelokaler. Der er nemlig skimmelsvamp i institutionerne. På grund af kommunens økonomi, så foreslår Skole-, Dags-institutions-, og Innovationsudvalget, at tilpasse elevhjem-met i Nanortalik som en løsning på problemet.- Det gamle elevhjem, som vi i dag har taget i brug som enbørnehave, er ikke helt nyt, men det kan stadig bruges iflere år fremover. Elevhjemmet har plads til 32 elever, oggrunden til, at vi begyndte at bruge det som børnehaveskyldtes, at hjemmet kun har fire elever boende, skriverformanden for udvalget Bibi Kielsen (IA) i sin nytårstale.Børnehave Aqqaluk i Qaqortoq er også ramt. Her er børne-ne midlertidigt flyttet til en festsal og til en tidligere fritids-klub.Presset økonomi i kommunenKommune Kujalleqs økonomi har været under pres detseneste år. Kommunen fik en godkendelse fra Selvstyret forat kunne optage højere lån fra private pengeinstitutioner iaugust sidste år. Kommunen overskred 2021 budgettet ogforventer en stram økonomi de næste to år.Den økonomiske krise har gjort, at kommunen kun harafsat en million kroner til planlægning af en ny børnehave iNanortalik. Selvom dagsinstitutionsudvalget har fremsatønske om at afsætte godt 20 millioner kroner til en ny bør-nehave.- Det korte af det lange er, at den nye organisering af detpraktiske omkring børnehaven skyldtes, at vi også havde etønske om bedre udnyttelse af de eksisterende muligheder,og at børnehaven i dag har bedre rammer med hensyn tilsundhed og sikkerhed, siger Bibi Kielsen (IA).Ifølge Bibi Kielsen så er børnehaverne i Narsaq bedre stil-let i forhold til institutionerne i Nanortalik og Qaqortoq.Kommunalbestyrelsen forventer også at opføre en ny dag-institution i Qassiarsuk i den nærmeste fremtid.
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Nu er der udbredt og vedvarende smittespredning medstigende pres på sundhedsvæsenet, som betyder at pan-demien er overgået til en ny fase. Og det har en afgøren-de betydning, hvordan vi bedst muligt anvender voresressourcer.Vi opgiver ikke vores alles indsats, og Naalakkersuisuterkender at alt er ændret og vi også er nødsaget til at ændreos med. I samme ombæring er det vigtigt at understrege, atvaccinationerne er bedste våben mod et alvorligt sygdoms-forløb, mod indlæggelse og død. Derfor er det vigtigt, at vi,at vi som samfund og som person takker ja til vaccinatio-nerne. Indsatser skal prioriteresDerfor er teststrategien ændret nu, at således at PCR testforbeholdes og prioriteres til personer med særlig risiko foralvorligere sygdom der har symptomer på Covid-19.Alle andre opfordres til at blive at blive hjemme og isoleresig, hvis de får symptomer på Covid-19.Teste mere målrettet. En bedre screeningsproces med selv-test forinden og en mere begrundet mistanke, inden vi bli-ver PCR testet.Sundhedsvæsenets ressourcer under presVi skal bruge de vigtige og uundværlige ressourcer vi harbedst muligt. Det skal vi, fordi vi skal sikre at andrevæsentlige funktioner af umiddelbar folkesundhedsmæssigbetydning, stadig kan opretholdes.Sundhedsvæsenet modtager stadig uhensigtsmæssig mangehenvendelser omkring hele testprocessen.- Hvornår kan man blive testet?- Hvor kan man blive testet?- Hvornår får man svar?- Hvorfor har jeg ikke fået svar?Det er allesammen relevante spørgsmål, hvis vi stadig var ide faser, hvor smitten kunne inddæmmes. De fleste ressour-cer, der bruges på at pode, analysere og kontakte, er desamme ressourcer som ellers kan bruges til behandling afandre patienter.Mulighed for økonomisk hjælpDer kan søges om arbejdsmarkedsydelse, som sker vedhenvendelse til Majoriaq. Der kan søges om offentlig hjælp,som sker ved henvendelse til borgerservice eller socialfor-valtningen i din egen kommune.
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Ukioq 2021 naavoq ukiorlu 2022 aallartippoq.Atuarfeqarnermut, Meeqqeriveqarnermut Nutaaliornermulluataatsimiititaliap siulittaasuatutut ukioq qaangiuttoq pillugu,Kommune Kujallermi innuttaasunut tamanut qujarusuppun-ga, ukiortaarlu 2022 ajunngitsunik neriuutinik pigisaqarlun-ga, tamanut kissaassillunga.Aallarniutigalugu oqaatigerusuppara, innutaasunik malin-naatitsinissaq pingaartillugu, iluatsillugu manna aammaaqqutigalugu, taamaaliorumagama.MeeqqeriviitMeeqqeriviit arlallit illutamikkut pisoqalisimapput, sulias-saalersimallutillu. Ilaqarput ilaatigut oqoqarnera pissutiga-lugu, peqqissutsikkut illersorneqarsinnaanngitsut, taamaat-tumillu tuaviortumik suliarineqartariaqartut imaluunniitnutaanik taarsertariaqartut. Kommune Kujallermi meeqqeriviit ataatsimut isigalugit,pitsaasutut oqaatigineqarsinnaapput, taamaattorli sumiiffitilaanni soorlu Nanortalimmi meeqqeriviit ilaat pitsaanngil-luinnartutut oqaatigisariaqarput. Pisoqalisimapput oqullupissutalluni meeqqat sulisullu nuallunnerit, amerlunneritatugarisalersimavaat ilaallu astmatisk bronkitiseqalersimal-lutik. Pissutsit taamaattut annilaarnarput, avatangiisit taamaattutpeqqissuunissaq isumannaatsuutitsinissarlu eqqarsaatigalu-git, illersorneqarsinnaanngimmata. Taamaattumik ukioq2021 naajartulersoq, Nanortalimmi sulisunut meeqqanullupeqqissutsimut illersuisumik isumannaatsumillu meeqqeri-veqarnissaq anguniarlugu, meeqqerivik Nanuaraq Ajagaqelevhjemmiusimasumut nuunneqarpoq. Isumaqarpunga pingaaruteqartoq oqaatigisissallugu, qiniga-affinni arlaqalersuni Nanortalimmi nutaamik meeqqerivi-liornissaq anguniarneqarluni pilersaarutaasimammat, uagul-lu 2021-mi nutaamik Kom. Best.-mut qinigaasugut piler-saarut paasilluarlugu, nutaamik meeqqerivittaarnissappiviusunngortinnissaa anguniarlugu, sulisimagatta.

24. nov. 2021 Kom. Best. ataatsimiinnerani AMN(Atuarfeqarnermut, MeeqqeriveqarnermutNutaaliornermullu ataatsimiititaliaq) 20 mio. kr.-nik Kom.Best.-mut kissaateqarpoq, Nanortalimmi nutaamik meeqqe-riviliornissamut atorneqartussanik.Kommunelli aningaasatigut inissisimanera pissutigalugu, 1mio. kr.-nik aningaasaliisoqarpoq, meeqqerivissap sananeq-arnissaata pilersaarusiornissaanut atugassatut inissinneqar-tunik.Kommune Kujallermili aningaasatigut inissisimaneq pissu-tigalugu, nutaamik eqqarsaqqinnissaq pisariaqartoq paasi-narpoq, taamaattumillu Nanortalimmi nutaamik meeqqeri-viliornissaq eqqarsaatigeqqittariaqartoq aamma ersarilluni.Manna tunngavigalugu: Maanna meeqqerivittut atuligaqElevhjemmiusimasoq nutaaviunngikkaluarpoq, taamaattorlumaannamit suli ukiorpassuarni atorneqarsinnaalluni.Elevhjemmip atuartunut 32-nut inissaqartup meeqqerivittutatorneqalerneranut pissutaavoq, atuartut sisamat 32-nutinissalimmi najugaqarsimanerat, taamaalillunilu inissarujus-suaq atorneqarani. Takisuuliornanga oqaatigissavara, eqaal-lisaarneq, atoqqiineq atorluaanissarlu siunertaralugit, taamaaaqqissuussineq pimmat, aammalu meeqqerivik peqqissut-simut avatangiisitigut pitsaasumik isumannaatsumillu atu-gassaqarfiusumut taamaalilluni nuunneqarmat.Suliassap tullia unaassaaq: Meeqqerivimmik nutaamiksanasoqassava imaluunniit atoqqiineq atorluarlugu, elev-hjemmiusimasoq meeqqerivittut nalequssarlugu, atorneqa-annassava?Qaqortumi meeqqeriviit eqqarsaatigalugit, meeqqerivikAqqaluk aamma oqoqartoq paasineqarpoq, taamaattumillumaanna aamma immikkut aaqqissuussinikkut meeqqeriviu-gallartunik Qaavata Festsaliani Sisimilu inissiisoqarnikuul-luni.Qujanartumik Narsami meeqqeriviit, Nanortalimmi Qaqor-tumilu meeqqerivinnit isummannannginnerusumik ingerlap-
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put. Qassiarsuk eqqarsaatigalugu, maanna Qassiarsummimeeqqeriveqalernissaq pillugu, suliat ingerlapput, sulialluingerlalluarpata, ungasippallaanngitsukkut Qassiarsummimeeqqerivissaq piariissaaq. Tamanna pillugu, uagut AMNataatsimiititaliami suliap ingerlanneqarnera malinnaalluarfi-gaarput, Qassiarsummi meeqqeriveqalernissaa pingaarteqi-gatsigu.AtuarfiitAtuarfeqarneq eqqarsaatigalugu, peqqissaartumik suliassatarlalippassuupput. Atuarfiit pillugit, annerusumik oqaaseq-artinnanga, pisut assigiinngitsut pissutigalugit erseqqissaati-gissallugu, pingaartippara, qinikkat tassaanngimmata, ator-finitsitsisartut imaluunniit atorfeqarunnaarsitsisartut. Qinikkat kikkulluunnit atorfinitsitsinernut soraarsitsinernul-luunniit pisinnaatitaaffeqarnatillu pisussaaffeqanngillat.Taamaaliortoqarsimappat, pisinnaatitaaffinnik pisussaaffin-nillu pisussaaffiginngisanik pisinnaatitaaffiginngisanilluiliuseqarneq pissaaq, tamannalu inatsisitigut pisussaaf-fiunngilaq, taamaaliortoqartussaananilu.Atuartut pitsaasumik atuartinneqarnissaat pingaaruteqar-luinnartumik sutigut tamatigut salliuvoq. Atuartitsineq pit-saassappat, qitiusumik inissisimasut tassaapput ilinniartitsi-sut. Ilinniartitsisut pitsaasumik sulinissaat pingaartikkaanni,atuartullu pitsaasumik atuartinneqarnissaat kissaatigigaannitaava paasissallugu pingaaruteqarluinnarpoq, ilinniartitsisutsuliffimminni pitsaasumik atugassaqartinnissaat pingaaru-teqarluinnarmat. Ilinniartitsisut naammattut sulisorineqar-nissaat pingaaqaaq. Maannali ukiuni arlaqaleqisuniKalaallit Nunaanni tamarmi ilinniartitsisussaaleqisoqarpoq.Tamanna pillugu, ulluni, qaammatini ukiunilu aggersunisuliassat ikinngillat. Sulivugut suliuassallutalu.Atuarfik ilisimasassanik pissarsiffiulluassappat, ilinniartitsi-sut atuartitsinermut piffissaqarluarlutik piareersartarnissaatatuartitsisarnissaallu pingaaqaaq. Atuakkat ullumikkumutnaleqquttut pigisariaqarput tamannali nuna tamakkerlugu,aqutsivimmit ingerlanneqarmat, manna iluatsillugu tamatu-ma Ilinniartitaanermut Naalakkersuisumut apuunneqarnis-saa kissaatigaara.   Ilinniartitsisussaaleqineq eqqarsaatigalugu, ilinniartitsisunikamigaateqarneq inituvoq atuartullu pitsaasumik atuartinneq-arnissaat eqqarsaatigalugu, ilinniartitsisussaaleqineq sooru-nami sunniuteqarluni. Taamaakkaluartoq ilinniartitsisutsapinngisannguartik atorlugu, ilinniartitsisut amigaatigineq-artut suliassaannik tigusisarnermikkut akisussaaffimmiktigusisarnerat qujassutissaavoq angisooq.Ilinniartitsisussaaleqineq pissutigalugu, Kommune Kujaller-mi atuarfiit ilaanni klasset arlariit ataatsimuulersinneqarni-kuupput, naak tamanna tamanit pitsaasutut isumaqarfigi-neqanngikkaluartoq. Taamaaliorneq inatsisit tunngavigilluinnarlugit pimmaterseqqissaatigissavara, tamannalu atuarfiup pisortaata qinik-kanit akuliuffigineqarani pisussaaffini inatsisillu tunngavi-gilluinnarlugit, suliassarimmagu suliaralugulu aammaerseqqissaatigerusullugu.Ilinniartitsisunik Kommune Kujallermi atorfinitsitsinissaq

eqqarsaatigalugu, matumuuna paasissutissiissutigissavara,Kommune Kujallermi ilinniartitsisunik naammattunik suli-soqarnissaq pingaartinneqarluinnarmat, taamaattumilluimmikkut isumaqatigiissutit malillugit, Kommune Kujal-lermi tamarmi atorfinitsitsisinnaanerit atuullutik. Taama atorfinitsitsinermi immikkut aningaasatigut ajunngit-sorsiassaqartitsineq ilaatigut ajunngitsorsiassanut ilaavoq. Oqaatigerusullugu pingaartitama ilagaat, angajoqqaat allal-luunniit atuarfimmut attuumassuteqartut atuarfimmi pissut-sinik naammaginngisaqarunik imaluunniit apeqqutissaqaru-nik naammaginngisatik pillugit, atuarfimmut attaveqarnis-saat pingaaruteqarluinnarmat, isumaqarunilli naamma-ginngisatik apeqqutigisatillu qarsupinneqartut taava Atuar-feqarnermut, Meeqqeriveqarnermut Nutaaliornermulluingerlatsivik saaffissaavoq, saaffiginninnerit tamarmik nalu-naarutigineqarnissaat pisussaaffigineqarmat (notatpligt).Atuarfiup pitsaasumik ingerlanissaa tamatta soqutigisarigip-put qularnanngilaq. Isumaqarpungalu atuarfik pitsaasumikingerlassappat, ilinniartitsisunut, atuarfimmi sulisunut atu-artunullu timikkut tarnikkullu avatangiisit pitsaasuunissatpingaaruteqarluinnartut ilagigaat. Sorpassuit taagorneqarsinnaapputTaanngitsoorusunngilarali atuartitanik angusaqarluartitseru-sunneq. Qanoq iliorluta tamanna angusinnaavarput?Suliffimmut sulianullu tunniusimanikkut. Sulianik nuanna-risaqarnikkut soqutiginninnikkullu. Tamannalu qanoq piler-sissinnaavarput? Tamattaalluta tamanna pillugu, oqaloqati-Udfører alt arbejdeinden for:JordarbejdeBorearbejde & SprængningsarbejdeVandledningsarbejde & KloakarbejdeTerrænarbejde & BelægningsarbejdeHalvrørsarbejdeBetonarbejdePostboks 420, 3920 QaqortoqTlf.: 64 20 44Jens Tikile Simonsen • Mobil: 49 76 77E-mail: jenst@qef.glNikki Davidsen • Mobil: 24 17 17E-mail: jenst@qef.gl
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giinnitsigut tapersersoqatigiinnitsigullu. Oqaatigerusupparattaaq, angusat pillugit, ukioq atuarfiusoqpillugu, Fælles kvalitetsrapport aamma angusanik takussu-tissiiffiummat. Inatsisit misissoraanni ersarissumik allaqqa-voq, atuarfimmi angusanik qaffassaanissaq anguniarlugu,suliaqartoqartassasoq. Tamanna pillugu, uagut kom. Best.-mi ilaasortat pingaartumillu AMN ataatsimiititaliami ilaa-sortat, angusanik qaffassaasarnissaq pillugu, suliniutiginiak-kanik arajutsinaveersaartarnissarput pingaaqaaq.Politikkikkut pingaartitatta ilaat ilanngullugit oqaaseqarfi-gissagukkit, taarusuppakka: Atuartut atuartinneqarnerisakipeqattaanngitsumik ingerlanneqarnissaat, atuartut friikula-tinneqannginnissaat, ulloq naallugu atuanngitsoortinneqar-tannginnissaat faginilu assigiinngitsuni ilinniartitsisuniksapinngisamik amigaateqannginnissaq pingaartilluinnaratsi-git. Nalunngilarput sukkulluunniit qanoq pisoqarsinnaasar-toq, peqqiilliortoqarsinnaasarpoq allatulluunniit pisoqarsin-naasarluni. Tamakku inniminarput ataqqisassaappullu,ajunnginnerpaamillu kissaassivugut. Taama oqariarlunga,atuartitsinerit ataavartumik pitsaasumillu ingerlanneqarnis-saat kissaatiginaqaaq, tamatumalu pitsaasumik aqunneqar-lunilu ataqatigiissaarneqarnissaa arajutsiumassanngeqaarputmalinnaavigilluarniassallugulu, atuartut pitsaanerpaamikatuartinneqarnissaat pingaaqimmat.Fælles kvalitetsrapport 2018/2019 misissoraanni ullut ilin-niartitsisut napparsimanermik allanilluunniit pissuteqartu-mik suliffigisinnaasimanngisaat ullorparujussuusut takuneq-arsinnaavoq. Kisitsiserparujussuupput. Taakku KommuneKujalliup nittartagaani kikkunnit tamanit takuneqarsinna-ammata, kisitsisinngorlugit immikkut taassanngilakka. Oqaatigerusupparali ullut sulinngiffiit taama amerlatigisuttakullugit, eqqarsarnartorujussuummat. Kisitsisit takussutis-siinerat isumaqarpunga, inuiaqatigiit tamatta suleqatigiillu-arnissatsinnik piumasaqarnermik aamma ersersitsisut. Inuk kinaluunniit asuliinnaq sulinngitsoorneq ajorpoq. Suliffimmili pissutsit aatsaat imaannaasimanngimmata alla-

milluunniit pissuteqarsimagaanni, sulinnginnerit aatsaattaama  amerlatigisut pisarsimassasut eqqarsaatiginarpoq.Taamaattumik atuartitsineq pitsaasoq inuiaqatigiinni mee-rartatsinnut tunniunneqassappat, innuttaasut tamatta suleqa-tigiinnissarput pingaaruteqarluinnartoq paasinarpoq. Naggasiutigalugu ilanngukkusutaq: Suliffik atuarfigisarlupitsaassappat, atuarfiup initai, atuartitsiviit anitsiartarfilluaamma nuannersuusariaqarput kajuminnartuullutillu. Siulliukkallarlara anitsiartarfik. Silamiinnissaq pingaaqaaqtamatta tamanna nalunngilarput. Taamaattumik atuartutsulisullu periarfissat tamaasa silamiissinnaanissat pingaar-tittariaqarpoq anguniarneqartariaqarlunilu. Anitsiartarfikqorsuttaqartariaqarpoq, isinut tarnimullu mernguernartuul-luni. Anitsiartarfik issiaarfissaqartariaqarpoq, atuaqqinnis-samut suleqqinnissamullu nukissanik aallerfiusinnaalluni. Aalaffissaqartariaqarpoq, nukiit hormonillu atortariaqartar-mata. Ajoraluassusialu atuarfiit anitsiartarfiisa ukiorparujus-suarni puiugaasimanerat. Assersuutigalugu QaqortumiTasersuup atuarfiani anitsiartarfik qiviaraanni, takusassaqtassaavoq manissuliaq ujaraannapajaaq cementerasaartoq.Manngertoq. Uanga isinni amigaatit pingaartut tassaapputqorsuttat, atuisullu assigiinngitsut periarfissiuunneqarnissa-at. Taamaattumik tamanna pillugu, ukiarmi AMN ataatsimiiti-taliamut siunnersuutigaara anitsiartarfigissaanissaq - taman-nalu ataatsimiititaliamit tamarmit isumaqataaffigineqarluniakuersissutigineqarpoq. Anitsiartarfigissaanissat fond-initaningaasalersorneqartussaapput. Anguniagaq pilerinarpoq,suliarlu aallartippat, atuisussanik sumiiffinnilu innuttaasu-nik malinnaatitsisarumaarpugut. Soorlu taama pisartugut, ukioq nutaaq peqqinnissamik sulil-luarnissamillu kissaassiffigalugu, eqqarsaatinillu kusanartu-nik pitsaasunillu peqarfigalugu, ukiumi nutaami pilluaqqun-gaarpassi. Inussiarnersumik inuulluaqqusillungaBibi Kielsen (IA) AMN ataatsimiititaliami siulittaasoq.



Kommune Kujallermi Aningaasaqarnermut Ataatsimii-titaliaq decembarip ulluisa 16-ianni 2021 ataatsimiin-nermini aalajangerpoq Kommune Kujallermi utoqqali-nersiat siusinaartumillu pensionisiat qaammammiulluinnarmi kingullerpaami tunniunneqartalissasutqaammammusiat allat tunniunneqartarnerat assigiler-lugu.Ilaqutaasut namminneq qaammammusinissartik sioqqulluguutoqqarnit aningaasanik atorniartarnerat utoqqaat utoqqar-nillu sullissisut amerlaqisut ajornartorsiutaanerartarmassukperiaaserineqarsimagaluartoq allanngortinneqarpoq. Atorniaqattaartarneq utoqqarnut nuannerneq ajorpoq eqqis-sisimanartaranilu, tamannalu matumuuna aaqqinniarneqar-poq. Tamatuma saniatigut utoqqarnut taarsiinngitsoortutamerlasaqaat, utoqqaallu kommunimut ikioqqqusariaqartar-lutik.Kommune Kujallermi utoqqalinersiat siusinaartumillu pen-sionisiat 2020 aamma 2021 ulloq qaammammusiffik sioqq-ullugu tunniunneqartaleraluarput. COVID-19 pissutigalugutaama aalajangertoqarsimagaluarpoq.2022-mi utoqqaalinersiat siusinaartumillu pensionisiat tun-niunneqarfiat siulleq tassaassaaq ataasinngorneq 31. januar.
Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq besluttede på sitmøde den 16. december 2021 at pensionsudbetalinger iKommune Kujalleq fremover skal ske på sidste hverdagi en måned i lighed med udbetalingerne til månedsløn-nede.Praksis ændres da mange ældre og fagfolk som arbejdermed ældre, har henvendt sig på grund af problemer med, atfamiliemedlemmer låner penge af de ældre, dagen før deresegne lønudbetalinger. Det giver for de ældre en uhensigts-mæssig og urolig situation, som hermed søges undgået. Endvidere er problemet ofte, at mange af de ældre ikke fårderes penge igen og kan være nødsaget til at søge om hjælpi kommunen.Udbetalinger af pensioner i Kommune Kujalleq blev i 2020og 2021 udbetalt dagen før månedslønudbetaling. Dette varsenest begrundet i et ønske fra de handlende pga. COVID-19 situationen.Første udbetaling af pension i 2022, vil ske mandag den 31.januar.OLIECOMPAGNIET ApSTelefon 64 21 80 • Mail: ph@olie.glÅbningstiderMandag - Fredag 08.00 - 16.00Lørdag 08.00 - 13.00Søndag LUKKETUdbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00Derefter betjening via automatPALBY-mi niivertoq
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Har  Kommune  Kujal-leq  ingen  visioner?Reflekteret på Borgmesterens nytårstaleaf Rainer PermienKære BorgmesterHovedindholdet i nytårstalen indeholder kun få visioner forKommune Kujalleq, hvor hoved ingrediensen er fortid ogdatid, men fremtidens visioner mangler. Har borgmestereningen visioner om borgernes og kommunens fremtid, bort-set fra etableringen af lufthavnen med en forventet ibrug-tagning i 2025?Børn og ungeDet er meget positiv, at anerkende børne og unge som envigtig ressource i samfundet, men burde vores unge borgereefterfølgende ikke individualiseres for en positiv fremtid?Har borgmesteren ingen gode visioner for en  god fremtidfor vores vigtigste ressource i form af væsentlige positiveændringer på uddannelsesområdet med bedre mulighederfor eventuelle erhvervsuddannelser eller videregåendeuddannelser? Derved opstår igen spørgsmålet om skolegan-gen, niveauet i undervisningen, fritimerne samt mangel afpraktik- og lærepladser, hvor offentligt vises en ringe inter-esse for emnet af vores vigtige ressource med en respektløsnegligering fra kommunens ansvarlige personer, som der-ved nedprioriterer vores børn og unge tilmed deres fremtid! Det er virkelig dejligt, at Tasersuup Atuarfia blev kåret medprisen som en aktiv skole, hvor, efter min viden og kend-skab til skolen, mangler den ”røde tråd” i skolevæsenet,hvor især bliver negligeret de svage elever. Problemer bli-ver forsøgt bortforklaret med diverse undskyldninger imange år, uden at nogen effektiv og aktivt har forsøgt atgøre en indsats for at formindske eller at eliminere proble-merne. Har kommunen virkeligt ingen forpligtelser og / eller påta-ger sig opgaven med initiativer for at engagere sig i alleelevernes rettigheder for at disse kan tilegne sig lærdom-men i grundskolen med en bedre fremtid for øje til gavn fordem og samfundet?Den kommunale serviceJeg tillader mig at tage borgmesterens ord for pålydende, atændringer sker og ser frem til, at kommunen ikke længerebryder, men overholder gældende lovgivning for forvalt-ningsloven og sagsbehandlingsloven.Loven skal overholdes og det skal selv ikke kommunensidde overhørig, hvor ulovligheder bør sanktioneres medgennemgribende konsekvenser. Derfor er det uacceptabeltog en usympatisk myndighedsudøvelse, at en ledende sags-behandler, komplementeret med en fremtrædende arroganceog insinuerende adfærd, kun intenderer mod en direkte kon-frontation og eksponere én for diskrimineringer i min tre-årige konflikt uden en udsigt for en løsning og endegyldigtidshorisont af konflikten med Kommune Kujalleq.Ledelsen i Kommune Kujalleq burde fremme og konsolide-re borgernes lovfæstede rettigheder med en genoprettelse aftilliden til vores kommune ved at eliminere de brodne kar iforvaltningen og erstatte dem med faglig dygtige, imøde-kommende og ansvarsbevidste medarbejdere, der til en hvertid vil overholde de lovfæstede regler og være borgernebehjælpelig uden at fremprovokere konflikter med byens

borgere! ErhvervslivetDet er intet nyt om, at Sydgrønland kaldes for ”Grønlandsspisekammer”, dog må med undren konstateres, at borgme-steren har ingen aktuelle visioner om aktivt at styrke inter-essen med nye tiltag i udnyttelsen af denne ressource. Innovation South Greenland, ISG, mangler et aktivt og vig-tig forbindelses led til både erhvervsafdelingen og tilerhvervet. Erhvervets mangfoldighed er motoren i kommu-nen, hvor udviklingen afkaster en voksende velstand, somgentagne gange bliver negligeret med en nedadgående akti-vitet i samfundet, som har en negativ økonomisk effektmed en stram økonomi og besparelser til følge. Kommunenburde meget mere investere i samfundet, også med de få tilrådighed stående midler, for at undgår en kollaps af erhver-vet, hvor flere mørke skyer bliver synligt i fremtidens hori-sont. Lufthavnen kunne være et incitament for en fornyet gen-start i udviklingen af byen og i erhvervet, hvormed en reali-stisk og gennemtænkt planlægning kan give et løft til kom-munens stramme økonomi, som i modsat fald får en øde-læggende effekt for samfundet! Vi skal investere i voresfremtid og ikke spare os ihjel!Ældre og pensionisterMange ældre og pensionister ønsker gerne, måske i et min-dre omfang, at fortsætte på arbejdsmarkedet, for både detsociale samvær og med et sundmæssige aspekt for øje. Etfortsat virke giver dem et andet syn på alderdommen ved atføle sig nyttig og at være et aktiv i samfundet og dervedstyrker deres livskvalitet!Denne mulighed burde gives til pensionister uden at haveøkonomiske konsekvenser for deres nuværende alderspen-sioner! Derved optimeres positivt deres helbred med etbedre psykisk og fysisk velvære og vil lette byrden på sam-fundet med en forbedring af deres trivsel i daglig dagen,hvor deres fortsatte virke desuden vil positivt influerearbejdsmarkedet med tilført arbejdskraft og et styrket sam-fund.  Demokrati i Kommune Kujalleq! Demokratiet er baseret på diskussioner og meningsudveks-linger med sobre debatter uden herefter at have personligekonsekvenser, hvilket i højeste grad mangler i offentlighe-den, inkluderet vores kommune. Kun få personer giverskriftlig sin personlig mening til kende, hvorfor? Fordi skri-benter får ikke respons på deres  kritiske indlæg i avisenom folkevalgte kommunale politiker eller om et andet ind-læg af almen interesse?.Hvorfor markerer sig med en fuldkommen tavshed og udenen kommentar?. Derved samler et demokratisk samfundmeget støv på hylderne og skal genaktiveres ved udvekslin-ger af synspunkter og diskussioner med vores folkevalgtepolitikere. Et forum, som vores kommune, burde have plads til i etvelfungerende demokrati med en mere åben tilgang for kri-tikken, hvilken bliver besvaret til enhver en tid. Derved vilet aktivt demokrati fremme et visionært velfunderet ogsundt samfund i Kommune Kujalleq og samtidigt animerealle til at deltage i debatten til fordel for os alle. Det kaldeset samfund styret af folket -DEMOKRATI!



Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup spilerluni atuar-nermut ilinniut digitaliusoq Graphogame maanna saqq-ummersippaa. Spili meeqqat tunngaviusumik kalaalli-sut atuarnermi piginnaasassaannik sungiusaataavoqmeeqqallu piginnaasaat malillugit sapernarsiartortitaa-soq.Spili finskit ilisimatuuisa Jyväskylä Universitetimeersutineriartortitaraat. Naqinnerup ilusaata nipaatalu ataqatigiin-nerannik atuarnialernermullu annertuumik sungiusarnissaqsiunertaralugu ilusilersugaavoq, taamaammallu meeqqatnaqinnernik ilisarsisinnaanngitsutut ilimanaateqarsinnaasuttapersersornissaat siunertaralugu inerisitaalluni.Spili Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup kalaallisuunngorti-taraa 1. klassenullu misileraatigalugu. Spili atuartunut 6-9ukiulinnut tulluarsagaavoq atuarfimmi angerlarsimaffimmi-luunniit atorneqarsinnaasoq.Spili atuartunut naqinnernik ilisarsisinnaanngitsunut suli-niutip ilagaa. Suliniutip anguniagaasa ilagaat, misissuinik-kut paasisat uppernarsaasersukkallu aallaavigalugit iluaqu-taasinnaasunik atortussiorneq siusissukkut iliuuseqarnissaqsiunertaralugu, taakkumi atornerisigut atuarniarnikkut ajor-nartorsiuteqarpallaalernissaq pinaveersaartinneqarsinnaam-mat.Spilip saqqummerneranut atatillugu IlinniartitaanermutNaalakkersuisoq Peter Olsen ima oqaaseqarpoq:”Nuannaarutigaara nunatsinni siullermeersumik kalaallitoqaasii atorlugit pinnguarnikkut atuarnermik ilinniummikdigitaliusumillu saqqummertoqarmat. Atortussiat digitaliu-sut atuartitsinermut ilaalluinnalersimapput pinngitsoorneq-arsinnaajunnaarlutik, taamaattumik periarfissat taamaattutqaqutigoortut nutaaliaasullu meerartatta atuarsinnaaneran-nut iluaqutaasinnaasut atorluarneqarnissaat kissaatiginar-poq. Atuarsinnaaneq nunatsinni nukittorsagassatta annersaa-sa ilagaat, pingaartumillu naqinnernik ilisarsisinnaanngitsutsiusissukkut iliuuseqarfiginissaat, taamaaliornikkummi sak-kortuumik ajornartorsiuteqalernissaraluannik pitsaaliuisoq-arsinnaammat. Ilikkagaqassagutta atuarsinnaalertariaqarpu-gut, soorlu taamak oqariartaaseqartoq”.Spili akeqanngilaq ilinniartitsisunillu angajoqqaanilluunniitaaneqarsinnaalluni, Androidinut tabletinulluunniit ikkussi-niarnermi Google Play storemut iserluni imaluunniit iOS-inut ikkussiniarnermi App Storemut iserluni una ujarlugu:

”GraphoGame Kalaallisut”, imaluunniit nittartakkamutIserasuaammut iserluni www.iserasuaat.gl ilinniartitsisu-mut ilitsersuut spilip ikkunnissaanut ilitsersuutitalik aammamisileraanermit nalunaarusiaq aaneqarsinnaapput.Uddannelsesstyrelsen lancerer nu et digitalt læseindlæ-ringsspil GraphoGame. Spillet er et dynamisk compu-terspil, der lærer børn de grundlæggende læsefærdighe-der i grønlandsk.Spillet er udviklet af finske forskerteams fra JyväskyläUniversitet og designet til at give intensiv træning af bog-stav/lyd forhold og begyndende læseindlæring og har tilformål at støtte børn i risiko for udvikling af ordblindhed.Uddannelsesstyrelsen har versioneret spillet til grønlandskog afprøvet det med elever i 1. klasse. Spillet er tilpassetelever i alderen 6-9 år og kan anvendes både i skolen og ihjemmet.Selve spillet er en del af et større ordblindeprojekt for sko-lebørn. Projektet har bl.a. som mål ud fra evidens at udvik-leinterventionsmaterialer med henblik på forebyggendelæseundervisning og tidlig indsats.I forbindelse med lancering af spillet siger Naalakkersuisoqfor Uddannelse Peter Olsen:”Det er mig en glæde, at der for første gang er udviklet etdigitalt læseindlæringspil på grønlandsk. Digitale hjælpe-midler er blevet uundværlige redskaber i undervisningen,og derfor er det ønskeligt at den slags innovative og sjæld-ne redskaber, der støtter elevernes læsefærdigheder, bliveranvendt i stort omfang i skolerne. Læsekompetencen er etaf de områder, der skal styrkes markant i Grønland. Især erdet vigtigt med en tidlig indsats over for ordblinde, da manpå den måde kan forebygge udvikling af store læsevanske-ligheder. At læse for at lære som man siger”.Spillet er gratis og kan frit hentes af både lærere og foræl-dre på Google Play Store ved installering til Android ogtablets eller på App Store ved installering til iOS ved atsøge: ”GraphoGame Kalaallisut” . Spillet kan også tilgåsvia hjemmesiden Iserasuaat - www.iserasuaat.gl Her kanman også finde både lærervejledning inkl. installationsvej-ledning til spillet og en udarbejdet interventionsrapport.
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AnaanaAnaanatta asasatta asannitsitta Sofie Kiel-senip decemberip ulluisa 18-ianni 2021Qaqortumi napparsimavimmi eqqissineranimisiginneqataasorpassuarnut, inuuneraninuannarinnillutik anaanatsinnut qanilaartu-nut, nuannersorpassuarnik misigisaqaqatigi-saanut; minnerunngitsumillu napparsimane-rani napparsimavimmi sulisunut tamanutkusanarnerpaamik sullissisunut, uummam-mit pisumik qujangaarnerput apuukkuma-varput.Anaanarput qiimasuugami, nuannaartuullu-ni, illarumatuulluni, erinarsorumatuullunitaparumatuullunilu inuunera pinnersorpas-suarnik qalipaaterpassuaqarpoq.Nuannaartitserusuttuugami pikkissillaqqis-suullunilu iggarissuuvoq. Ilaqutareerujussuarninngaanneerami inunnikavatangiiseqarneq nuannarisorujussuuaaaammalu inuit avatangiiserisami nuannaar-nissaat pingaartitarigamiuk, isumaqaraanga-mi pitsanngorsagassaqartoq, sulissutigisar-lugit.Inuiaqatigiinni ingerlatsinerup pitsaasuunis-saa pingaartilluinnagaraa, tamatumunngaluqitiunerpaavoq inoqatiminut asanninneru-jussuarmik peqarnera. Kikkut tamarmik pit-saasumik atugaqarnissaat nuannaarnissaallupingaarteqigamiuk, inuit sumiluunniit naa-pitani aatsaalluunniit takusani tamatigut tamaasa ilassiorlu-git pisarpai.Taamaannini aamma tunngavigalugu, inuiaqatigiinni peqati-giiffinni politikkikkullu suleqatigiiffinni ukiorpassuarnimanna tikillugu, akuusarpoq, inuiaqatigiinnilu pissutsit pil-lugit, oqallinnernut allaanerusumilluunniit isumaqaruni,pisariaqarfiani oqaatigisarlugit. Tamanna tunngavigalugu,ukiuni arlalinni kommunalbestyrelsemi ilaasortaasarpoq,sinniisussatullu aamma Inatsisartuni ilaasortaatsiartarluni. Arnat peqatigiinni ukiorpassuarni arnat atugarisaannik siu-arsaaqataavoq, kalaallillu immikkut ilisarnaataannik piujua-annartitsinissaq soqutigisarigamiuk, arnarpassuit peqatiga-lugit, nuannaarneq qiteralugu, sunngiffimmi unnukkut atu-artitsineq aamma ukiorpassuarni ingerlatarinikuullugu. Ukiorpassuarni suliffigisamini KGH-mi KNI-milu allaffim-miutut, Brugsenimi naatitalerisutut atuarfimmi atuakkanilluatorniartarfimmi 80-liilivinnini tikillugu, eqqiluisaarnissam-ik isumaginnittuuvoq. Suliffigisani tamaasa ataqqallugit,suleqatini nuannarisani peqatigilluarlugit, aalajaalluni kik-kunnillu tamanit naatsorsuutigineqarsinnaalluni, ukiorpas-suarni sulilluarsimavoq. Sofie inuuvoq sutigut tamatigut pikialaartoq. Tamanna taal-liornikkut, oqaluttualiornikkut oqaluttuallaqqinnikkulluersersittarpai, taamaattumillu aamma apersortittunut, katit-
tunut allanillu nuannersunik pingaartorsiorfinni taalliarpas-suaqarpoq, taalliussinissamillu kissaateqarfigineqartarluni.Sofie inuuvoq ilaquttaminut inoqatiminullu tunniusimasoq.Ukiorpassuarni uini asangaakkani nappaateqalermat, ulloqunnuarlu isumagilluarlugu, toqussaa tikillugu, nammineer-luni paaqqutaraa. Sofie piffissami kingullermi toqussi qanilliartortoq, uimiorninnissaa ilageqqilernissaalu qungujulalluni saamangaar-lunilu takorloortarpaa.Asanninneq qujaniarnerlu pigalugit, inussiarnersumik inuul-luaqqusivugut qujanarlu.Bibi, Kent, Karen Marie aamma Otto.Pasfoto - 120 kr.B-46 (Kujataamiu)JYSK akianiNal. 11.00 - 17.00Oqarasuaat 49 44 60



Nanortalimmi Qaqortumilu meeqqeriviit oqummikeqqugaaqqapput. Nanortalimmi meeqqat atuartutangerlarsimaffiinut nuunneqarput, Qaqortumilumeeqqat festsalimut sunngiffimmilu ornittakkaasimasu-mut nuunneqarput.Meeqqeriviit oqoqarnerisa kingunerisaanik meeqqat sulisul-lu akornanni nuallunnerit, amerlunnerit assigiinngitsutastma bronkitisilu atugarisaalerput. Taamaammat Nanor-talimmi Qaqortumilu meeqqerivinniittut allamut nuutsikkal-larneqartariaqarsimapput.Kommunillu aningaasaqarnera pissutaalluniAtuarfeqarnermut, Meeqqeriveqarnermut Nutaaliornermulluataatsimiititaliaq Nanortalimmi aaqqiisutissamik siunner-suuteqarput. Atuartut angerlarsimaffiat meeqqerivittutnaleqqussarneqarsinnaasoq taakkua isumaqarput.- Maanna meeqqerivittut atuligaq Elevhjemmiusimasoqnutaaviunngikkaluarpoq, taamaattorlu maannamit suliukiorpassuarni atorneqarsinnaalluni. Elevhjemmip atuartu-nut 32-nut inissaqartup meeqqerivittut atorneqalerneranutpissutaavoq, atuartut sisamat 32-nut inissalimmi najugaq-arsimanerat, taamaalillunilu inissarujussuaq atorneqarani,ataatsimiititaliami siulittaasoq Bibi Kielsen (IA) ukiortaamioqalugiaamini taama oqarpoq.Meeqqerivik Aqqaluk Qaqortumiittoq oqummik eqqugaaq-qavoq. Meeqqallu festisalimut sunngiffimmi ornittagaasi-masumullu nuunneqarallarnikuullutik.Kommunemi aningaasaqarneq ilungersunartoqKommune Kujallermi aningaasaqarneq ukiuni kingullerniilungersunartorsiorfiuvoq. Kommunip aningaasaqarnikkuttatisimaneqarnera pissutigalugu, aningaasaateqarfinnut tigo-riaannarnik taartisisinnaanera Namminersorlutik Oqartus-saniit augustmi akuersissutigineqarpoq.Kommunimi aningaasanut 2021-mi missingersuut millioni-

likkaanik sipporsimavaa, aningaasaqarnerlu sukangasumikukiuni marlunni ingerlanneqarnissaa siunniussimallugu.Kommunip aningaasaqarnera pissutaalluni Nanortalimmimeeqqeriviliornissamut pilersaarusiornissamut millionitkoruunit illuartinneqarput. Naak meeqqeriveqarnermut ata-atsimiititaliap Nanortalimmi nutaamik meeqqerivimmisanaartortoqarnissaanik 20 millionit koruuninik siullermikkissaateqarsimagaluartoq.- Takisuuliornanga oqaatigissavara, eqaallisaarneq,atoqqiineq atorluaanissarlu siunertaralugit, taama aaqqis-suussineq pimmat, aammalu meeqqerivik peqqissutsimutavatangiisitigut pitsaasumik isumannaatsumillu atugassaq-arfiusumut taamaalilluni nuunneqarmat, Bibi Kielsen (IA)oqarpoq.Bibi Kielsenip oqaasii naapertorlugit Narsami meeqqerivikNanortalimmi Qaqortumilu meeqqerivinniit pitsaanerusu-mik inissisimavoq. Kommunalbestyrelsip Qassiarsummiungasinngitsukkut meeqqeriveqalernissaa naatsorsuutigaa.
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Året 2021 er rundet ud og vi har taget hul på 2022.Jeg vil som formand for Skole-, Dagsinstitutions-, ogInnovationsudvalget i Kommune Kujalleq sige tak til alleborgerne, jeg ønsker alle det bedste for 2022.Jeg vil gerne starte med at sige, at det altid ligger mig påsinde, at borgerne har mulighed for at have indblik i, hvadder sker, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed med atindformere om forskellige ting.BørnehaverFlere bygninger til daginstitutionerne er blevet gamle ogtrænger til en renovation. Flere af bygningerne er blevetsundhedsfarlige på grund af skimmelsvamp og trænger der-for til at blive renoveret hurtigst muligt eller at man byggerhelt nye. Generelt kan man sige, at vi har gode daginstitutioner iKommune Kujalleq, men der er også daginstitutioner, derikke helt er i en forsvarlig stand, vi kan blandt andet nævnenogle i Nanortalik der er i en meget dårlig stand. Bygningerne er blevet gamle, og børnene og de ansattelider nu af influenza og forskellige hudlidelser, og nogle harsågar fået astmatisk bronkitis. Disse forhold er chokkerende, det er jo uholdbart og usik-kert at arbejde under disse forhold. Derfor har man modslutningen af 2021 taget en beslutning om, at daginstitutio-nen Nanuaraq Ajagaq i Nanortalik skulle flytte fra sinoprindelige bygning over til elevhjemmet og på dennemåde opnå, at det var mere sundhedsmæssigt sikkert forbørnene og ansatte. Jeg mener, at det er vigtigt at nævne, at en plan om en nybørnehave i Nanortalik har været på tegnebrættet efterhån-den i flere valgperioder, og at den nye siddende kommunalbestyrelse i 2021 har fuld forståelse for situationen og harderfor arbejdet målrettet med at realisere planen med atbygge en ny daginstitution.24. nov. 2021 under kommunalbestyrelsens møde ønskedeSDI-udvalget (Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovations-udvalget) 20 mio. kr.- af kommunalbestyrelsen til at bygge

en ny børnehave i Nanortalik.Men på baggrund af kommunens aktu-elle økonomiske situation blev derafsat 1 mio. kr. til brug for det viderearbejde med at starte på en planlæg-ning af en ny børnehave.Vi er dog kommet til den konklusion,at vi har brug for at tænke alternativtmed udgangspunkt i kommunens aktu-elle situation, og vi er kommet til detpunkt, at vi skal genoverveje, om virent faktisk kan bygge en ny børneha-ve i Nanortalik. Med det argument:Det gamle elevhjem, som vi i dag hartaget brug som en børnehave, er ikkehelt nyt, men den kan dog stadig bru-ges i flere år fremover. Elevhjemmet havde plads til 32 elever, og grunden til, at vii stedet begyndte at bruge den som børnehave skyldtes, athjemmet havde kun 4 elever ud af 32 pladser og havde der-for masser af plads, som ikke blev brugt. Men det korte afdet lange er, at den nye organisering af det praktiskeomkring børnehaven skyldtes, at vi også havde et ønske ombedre udnyttelse af de eksisterende muligheder, og at bør-nehaven i dag har bedre rammer med hensyn til sundhed ogsikkerhed.Det næste skridt i forløbet bliver: Skal vi bygge en ny bør-nehave, eller skal vi udnytte de eksisterende mulighederbedre og tilpasse det gamle elevhjem, så den i fremtidenkan bruges som en børnehave?Hvis vi ser på daginstitutionerne i Qaqortoq er der konsta-teret skimmelsvamp i børnehaven Aqqaluk, og vi har væretnødt til at flytte til midlertidige værelser i festsalen i Qaavaog Sisi.Børnehaverne i Narsaq er heldigvis bedrestillet i forhold tilinstitutionerne i Nanortalik og Qaqortoq. Når vi ser påQassiarsuk pågår arbejdet med at etablere en daginstitution,og hvis det hele forløber godt bliver en børnehave iQassiarsuk færdig i den nærmeste fremtid. Fra SDI-udval-get har vi en tæt opfølgning på sagens udvikling, vi anserdet som vigtigt, at Qassiarsuk får en daginstitution.SkolerNår vi ser på skolen er der flere opgaver, der skal håndteresfokuseret. Inden jeg kommer nærmere ind på de forskelligeforhold vil jeg understrege, at de folkevalgte politikere ikkeer dem, der hverken ansætter eller afskediger. Alle folke-valgte politikere har hverken rettigheder eller forpligtelsertil nyansættelser eller afskedigelser. Hvis vi begyndte på atpraktisere det, ville vi ikke efterleve den gældende lovgiv-ning omkring forvaltningsret, og vi har dermed heller ikkeden mandat til at agere mod den gældende lovgivning, ogvi det vil heller ikke gøre.Det allervigtigste i børnenes skolegang er, at de undervisesunder det mest optimale miljø. Lærerne har meget centralrolle i en optimal undervisning. Hvis vi anser lærernes
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opgave som vigtigt, og hvis vi ønsker, at eleverne undervi-ses på bedste vis, så er det vigtigt at forstå, at lærerne arbej-der under gode forhold. Det er meget vigtigt, at vi har deantal lærere, der er normeret til. Grønland har dog i deseneste år manglet lærere. Vi har derfor mange opgaver for-ude i de kommende dage, måneder og år. Vi arbejder pådet, vi det vil vi til stadighed gøre.Hvis en skolegang skal være givtig er det meget vigtigt, atlærerne får den fornødne tid til en forberedelse til at opnåen god undervisning. Vi har i dag brug for passende ogrelevante undervisningsbøger, men det er noget, der vareta-ges fra et centralt sted, og jeg vil benytte lejligheden til atsige, at jeg ønsker, at Naalakkersuisoq for undervisnings-området hører om det.   Lærermanglen fylder meget på skoleområdet, og lærer-manglen spiller naturligvis en stor rolle til at vi kan have, ateleverne får den gode undervisning, som de har krav på.Den allerede eksisterende lærerstab gør alt, hvad de kan forogså at dække de undervisningstimer, som de mangle lære-re ellers skulle undervise i, og vi skylder derfor dem en stortak for deres indsats.Netop på grund af lærermanglen i Kommune Kujalleq harman været nødsaget til at sammenlægge flere klasser, ogdet har man været nødt til selvom flere mente, at det ikkevar en god idé. eg vil dog understrege, at sammenlægninger er foretagetnøjagtig efter den gældende lovgivning, og jeg vil ligeledesunderstrege, at skoleinspektøren har arbejdet efter de fast-satte rammer og forpligtelser uden indblanding af de folke-valgte politikere.For at Kommune Kujalleq kan have det antal normeredelærerstillinger vil jeg understrege, at Kommune Kujalleqhar ansat lærere på individuelle kontrakter netop for atdække den eksisterende lærermangel, og proceduren med atansætte på individuelle vilkår gælder for hele kommunen.Til det skal også siges, at der også ydes økonomiske bonus-ser på de indgåede individuelle kontrakter. Det er også vigtigt for mig at sige, at alle skolerelateredeklager eller spørgsmål skal rettes netop til skolen, mensåfremt man mener, at deres henvendelse ikke får den for-nødne opmærksomhed skal der rettes henvendelse til Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsforvaltningen, der harman notatpligt over alle modtagne henvendelser.Jeg er overbevist om, at vi alle ønsker, at det skal gå godtpå skolen. Jeg mener derfor, at én af det vigtige ting påskolen er, at der skal være et godt psykisk miljø, vi kanførst på denne måde opnå et velfungerende skole. Der er virkelig mange ting, vi ellers kan sige noget om.Men jeg vil benytte lejligheden til at sige, at vi alle ønskerdet bedste resultater for eleverne. Hvordan kan vi realiseredet? Det gør vi at være dedikerede vores arbejde og opga-ver. Ved at være glade for vores arbejde og være motiveret.Og hvordan kan vi opnå det? Det gør vi ved at stå sammen,have en dialog og ved at støtte hinanden. Omkring resulta-ter og skoleåret kan jeg også sige, at den fælles kvalitets-rapport også har vist de opnåede resultater. Lovgivningsiger klart, at der skal tages tiltag til at forbedre resultater-

ne. Derfor er det meget vigtigt, at vi, kommunalbestyrelses-medlemmerne, især medlemmer i udvalget for SDI, eropmærksomme på tiltag til at forbedre resultaterne blandtelever.Hvis jeg skal komme med bemærkning på vore politiskemålsætninger, så vil jeg gerne bemærke følgende: Det er enhøj prioritet for os at sikre stabil undervisning, at der ikkehyppige fritimer for eleverne, at vi undgår, at der er hel-dagsfri og sikre, at der ikke er lærermangel på tværs af fag-områderne. Vi ved, at mange ting er udenfor vores kontrol,alle kan blive ramt af en sygdom, eller der kan ske andet.Disse kræver vores hensyn og respekt, og vi ønsker dem debedste. Når det er sagt, så er stabil og god undervisningmeget ønskeligt, vi skal derfor være meget opmærksom på,at indsatsen herfor er godt koordineret og at der er opfølg-ning, den optimale undervisning for eleverne er nemlig enhøj prioritet.Den fælles kvalitetsrapport 2018/2019 viser et stort fraværblandt lærerne på grund sygdom eller andet.  Fraværstalleter meget højt. Alle disse tal kan ses i Kommune Kujalleqshjemmeside, og derfor skal jeg ikke opremse her Det skaldog siges, at det er meget tankevækkende at se et så stortfravær. Jeg tager tallene som en opfordring til et samarbej-de og fælles indsats blandt alle medlemmer af samfundet. Der er altid en årsag til et fravær fra arbejdet. Man tænkerat al det fravær måtte skyldes vanskelige arbejdsforholdeller andet. Så vi må erkende, at det kræver hele samfundsindsats for at sikre en undervisning for børnene. Jeg vil også til sidst gerne sige: Godt arbejdsplads og dengode skole kræver gode og attraktive fællesområder, under-visningslokaler og frikvarterfaciliteter. Lad mig begyndemed frikvarterfaciliteterne. Det er altid vigtigt at være ude,det ved vi allesammen. Derfor bør det være en prioritet ogen målsætning for alle, at eleverne og medarbejderne harmulighed til at være udendørs i alle givne muligheder. Derskal være grønne områder i frikvarterområder, være beroli-gende og afslappende for øjnene og psyken.Frikvarterområderne bør give mulighed at kunne sætte signed og samle kræfter for mere undervisning og arbejde.Man skal kunne bruge sin krop, da musklerne og hormonerskal kunne udfolde sig. Hvor er det også beklageligt, atman har bare glemt alt om frikvarterfaciliteterne i alle disseår. Hvis man for eksempel ser på frikvarterområdet iTasersuup Atuarfia i Qaqortoq, så ser man kun et fladtareal, der næsten kun består af sten, med cement her og der.Den er hårdt helt igennem. I mine øjne, det vi mangler ergrønne arealer, og muligheder til forskellige målgrupper. Derfor har jeg foreslået overfor SDI-udvalget at der etable-res nye frikvarterområder - hvilken et enigt udvalg vedtog.Etablering af de nye frikvarterområder skal finansieres affonde. Det er helt igennem attraktiv målsætning, og så snartarbejdet er i gang sikrer vi, at målgrupperne og den lokalebefolkning få mulighed til følge med. Som altid, ønsker vi inderligt alle et godt helbred og godarbejdslyst i det nye år, jeg sender jer positive og gode tan-ker. Med venlig hilsenBibi Kielsen Formand for SDI-udvalget



Maannakkut annertuumik piujuartumillu tuniluuttoq-arpoq peqqinnissaqarfik ilungersunartorsiortinneqari-artorluni, tamassumalu kinguneraa nunarsuarmi tuni-luunnerup nutaamik killiffeqarnera. Tamanna aammaisumalluutitsinnik qanoq pitsaanerpaamik atuinitsinnutpingaaruteqarluinnarpoq.Tamatta suliniutigut unitsissanngilagut, Naalakkersuisullunassuerutigaat suut tamarmik allanngortut uagullu allaanne-rusumik suliniuteqartariaqartugut. Siullermik erseqqissas-sallugu pingaartuuvoq akiuussutissamik kapuinerit nappar-simarulunnissamut, napparsimavimmut unitsinneqarnissam-ut toqusoqarnissaanullu sakkussaammata pitsaanerpaajusut.Taamaammat inuiaqatigiillu ataasiakkaatullu akiuussutis-samik kapitinnissamut akuersinissarput pingaartuuvoq. Suliniutit pingaarnersiorneqassapputTaamaammat misissuisarnermut periusissiaq maannakkutallanngortinneqarpoq, taamaalilluni PCR-imik misissuineritpingaartumik napparsimalerujussualeriaannarnut Covid-19-imik tunillanneqarsimasutut takussutissaqartunut inniminni-gaassasut salliutinneqassasullu.Covid-19-imik tunillatsissimanermik takussutissallit allattamarmik angerlarsimaannarnissamik mattunnissamillukaammattorneqarput.Misissuinerit aalajangersimanerusunut tunngatinneqarput.Sioqqullugu imminut misissornissamut atortunik misissor-luni pitsaanerusumik misissuisarneq PCR-imillu misissor-neqartinnata tunngavissaqarnerusumik pasitsaassaqarneq.Peqqinnissaqarfimmi sulisut ilungersortinneqarputIsumalluutit pingaaruteqartut pinngitsoorneqarsinnaanngit-sullu pitsaanerusumik atussavagut. Taamaaliussaagutsuliaqarnerit inuttaasut peqqissusiannut pingaaruteqartutsuli ingerlaannarnissaat qulakkiissagatsigu.Peqqinnissaqarfiup misissuisarneq tamaat pillugu pisariaq-anngitsumik saaffiginnissuterpassuit suli tigusarpai.- Qaqugukkut misissortittoqarsinnaava?- Sumi misissortittoqarsinnaava?- Qaqugu akissutisissaagut?- Sooq suli akissutisinngilanga?Apeqqutit tamakku tamarmik tuniluunneq unitsinneqarsin-naappat naleqqupput. Sulisut amerlanersaat misissuinermut,misiliutinik misissuinermut attaveqarnermullu atorneqartar-tut tassaapput napparsimasunut allanut atorneqarsinnaagalu-artut.Aningaasatigut ikiorneqarnissamik periarfissaqSuliffissaarunnermi ikiorserneqarnissamik qinnuteqartoqar-sinnaavoq, tamanna Majoriamut saaffiginninnikkut pisar-poq. Pisortat ikiorsiissutaannik qinnuteqartoqarsinnaavoq,tamannalu nammineq kommunerisanni innuttaasunik sullis-sivimmut isumaginnittoqarfimmulluunniit saaffiginninnik-kut pisarpoq.
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Qaqortumi igalaaminernut qillertuusanullu eqqaaviit2021-mi 7,3 tonsinik oqinnerunngitsunik igitsiviusimap-put.2021-mi igalaamernit 7059 kiilut aamma qillertuusat 310kiilut Qaqortumi eqqaavinnut immikkoortitseriviusunutiginneqarsimasut, 2020-imi iginneqarsimasunut sanilliullu-git oqileriarsimapput. Tassami 2020-mut sanilliutissagaanni1342 kiilunik oqinnerupput, taamaakkaluartorli immikkoor-titseriviit atorluarneqarnerat Kommune Kujallermi Avata-ngiisinut teknikumullu ingerlatsivimmi pisortap nuannaaru-tigaa.-Igalaamernit qillertuusallu 2021-mi katersorneqarsimasutukiup siulianut sanilliullugit ikileriaateqarsimagaluartut suliatorluarneqarnerat nuannaarutigaara, neriuppungalu ukioqmanna igalaaminernut qillertuusanullu eqqaaviit atornissaateqqumaffigineqarnerulerumaartoq, Teknimut avatangiisi-nullu ingerlatsimmi pisortaq Sem Ottosen oqarpoq.Angerlarsimaffippassuarni eqqaavik ataaseq eqqagassanuttamanut eqqaavittut atorneqarsinnaasarpoq, tamannaliallanngortillugu eqqakkanik immikkoortiterinerulerneq ava-tangiisinut mingutitsinnginnissamut qulakkeerinneqataas-saaq.-Igalaamernit qillertuusallu eqqavinnut naliginnaasunutiginneqarsimasut ikuallaavimmut ingerlateqqinneqartarput,ikuallanneqarnerminnilu avatangiisinut mingutitsisarlutik.Tamatuma saniatigut ikuallaavimmi ikuallanneqarnermik-kut atortorissaarutinut aserorsaataasarput, Sem Ottosen nas-suiaavoq nangillunilu.-Taamaattumik kaammattuutigerusunnarpoq eqqagassanutimmikkoortitsinerunissarput eqqumaffiginerulissagipput,kommunittami sulinermini nunarsuarmi piujuaannartitsinis-samut anguniakkat tunaartaralugit sulinermik siunnerfeqar-nera taperserlugu ikioqatigiissinnaavugut.Kommuni Kujallermi illoqarfinni tamani igalaaminernutqillertuusanullu eqqaaveqarpoq, taakkulu saniatigut 2021eqqakkanut avatangiisinut mingutitsisinnaasunut eqqaaviitkarsit aappaluttut illoqutigiinnut tamanut agguaanneqarni-kuupput.

Man har i 2021 samlet skrald fra dåse- og glascontaine-re i Qaqortoq for ikke mindre end 7,3 tons.I 2021 er der blevet smidt 7059 kilo glas og 310 kilo dåseskrald i sorteringscontainerne i Qaqortoq, affaldet er blevetmindrei sammenligning med 2020. Hvis man skal sammen-ligne det til 2020 er det blevet mindre med 1342 kilo, selv-om tingene forløber sig sådan er Forvaltningschefen forTeknik og Miljø i Kommune Kujalleq glad for at sortering-scontainerne bliver udnyttet godt.-Selvom de samlede glas- og dåseaffald i 2021 er blevetmindre i forhold til den forrige år, er jeg stadig glad for atcontainerne bliver udnyttet godt. Og jeg håber at man idette år vil være mere opmærksom på at bruge glas- ogdåsecontainerne til deres formål, siger Forvaltningschefenfor Teknik og Miljø, Sem Ottosen.I rigtig mange hjemme bruger man kun én affaldspose tilalle former for affald, og man kan ændre dette ved at sorte-re affald mere, dette vil også sikre at der sker en mindreforurening af miljøet.-Glas og dåseaffald som er blevet smidt i normale affalds-poser bliver transporteret til forbrændingsanlægget, og nårde bliver forbrændt er de med til at forurene miljøet.Derudover er de med til at ødelægge maskineriet når de bli-ver forbrændt i forbrændingsanlægget, forklarer SemOttosen og fortsætter.-Derfor vil vi gerne opfordre at vi alle bliver mere opmærk-somme på at sortere affaldet, da vi sammen kan støtte opomkring vores kommunes arbejde ud fra bæredygtighedsprincipperne over hele verdenen.I Kommune Kujalleq er der glas- og dåse containere i allebyerne, derudover har man i 2021 fået tildelt røde affalds-bokse til alle husstandene for miljøfarligt affald.
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Kommune Kujallermi ingerlatsivinni assigiinngitsunipisortat aqutsisullu aqutsisunngorniarlutik ilinniakka-mik naammassineranni aqutsisunngortut arfinillit alla-gartartaarput.Siorna maajimi aqutsisutut ilinniagaq Mini MBA Grøn-landimik taagorneqartoq, Kommune Kujallermiit aqutsisu-nik pisortanillu peqataaffigineqartoq aallartippoq.Innuttaasunut sulisunullu pitsaasumik sullissinissaq pit-sanngorsartuarnissaa anguniagaavoq, pingaartinneqarporluaqutsisut sulisullu ilisimasanik sakkussanillu nutaanikimmersorneqartuarnissaat.- Sulisut aamma aqutsisut piginnaasaasa qaffassartuarnissa-at pingaaruteqarpoq, pisortaqatigiit suleqatigiinnerminnisakkussanik ilisimasassanillu annerusunik pissarsisinnaam-mata. Pisortat aqutsisullu ilinniartinneqarneranni siunertaa-voq pisortaqatigiit akornanni ataatsimoortumik sulineruler-nissaq, minnerunngitsumillu innuttaasunut sulisunullu pit-saanerusumik sullissinissaq, allattoqarfimmi pisortaq MaxHeilmann Larsen oqarpoq.Aqutsisutut ilinniarneq - Mini MBA Grønland, DanmarkimiAros Business Academy-miit aaqqissorneqartoq arfinilinnikmoduleqarpoq, ukiullu affaanik sivisussuseqarluni.Periarfissaq tamanna aqqutigalugu ilinniarsimasut Kommu-
ne Kujallermi borgmesterip qujamasuutigai.- Qujamasuutigaara kommuunitsinni pikkorissaanerit inger-lassinnaammata, neriuppungalu naammassinnittut ilinnia-gaq suliaminnut atorluarlugu iluaqutigiumaaraat, allagartar-taartut tamaasa pilluaqquakka, Stine Egede oqarpoq.Flere chefer og ledere fra forskellige afdelinger har nugennemført en lederuddannelse, dermed er kommunen6 uddannede ledere rigere.Sidste år i maj måned startede chefer og ledere i KommuneKujalleq på en lederuddannelse kaldt Mini MBA Grønland.Formålet med denne lederuddannelse var, at servicen afborgerne og de øvrige ansatte skulle optimeres og effektivi-seres, og man anså det for vigtigt, at ledere og ansatte skul-le besidde den nødvendige viden og redskaber til at vareta-ge deres relevante opgaver.- Det er vigtigt, at alle ansatte og ledere gennemfører et for-løb med kompetenceudvikling, på denne måde vil ledernehverve sig flere redskaber og større viden til deres samar-bejde på tværs af organisationen. Formålet med dennelederuddannelse var, at lederne skulle løfte opgaverne ikommunen i flok og ikke mindst yde en forbedret serviceaf borgerne og de øvrige ansatte, siger sekretariatschef MaxHeilmann Larsen. Lederuddannelsen - MiniMBA Grønland, er en uddan-nelse, som Aros BusinessAcademy fra Danmark tilby-der, og uddannelsen blivergennemført i løbet af et halvtår og er fordelt på 6 moduler.Borgmesteren i KommuneKujalleq er meget glad fordenne mulighed.- Jeg er meget taknemmeligover, at vores kommune kangennemføre forskellige kur-ser for ansatte i kommunen,og jeg håber, at de nyklæk-kede ledere kan bruge deresuddannelse godt til deresopgavehåndtering, sigerStine Egede.
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