S o m m e r s ko l e

Matumuuna AMN ataatsimiititaliami oqaluuserisassanngorlugu, siunnersuutigaara, Kommune Kujallermi
atuarfinni tamani atuartut, fagini qallunaatut soorlulu
aamma tuluttut sommerskoleqartinneqartalernissaat.
Sommerskolerneq ukioq atuarfiusumit qaangiuttumit allaanerusumik ingerlanneqarnissaa siunertaavoq.

aaqqissuussamik Uunartumut nalunnguariartortoqarsinnaavoq imaluunniit savaatilinnut pulaalaartoqarsinnaalluni.
Peqataasinnaasut amerlasusissaat eqqarsaatigalugu, siunertaq manna nutaajummat, aallaqqaammut atuartunut 50-sinut
(oqallisigineqarsinnaavoq) amerlassusiliinissaq isumaqarpunga aallartissutaasinnaasoq.

Sommerskolertitsinissaq kikkunnut naatsorsuussaava?
Eqqarsaatigaara, 6. aamma 7. klassemi atuartut sommerskolertinneqartassasut. Pissutigalugu, klasseni taakkunani atuartut qiimmaruttornerusarput, eqaatsumik eqqarsarsinnaanermik peqaleruttortut pissutsinullu nutaanut alapernaasseruttortut.
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Illoqarfimmi ataatsimi pisassasoq eqqarsaatigaara. Soorlu
Qaqortoq aallartiffiusinnaavoq, ukiup tullia Nanortalimmiissinnaalluni ukiullu tullia Narsami, Alluitsup Paani imaluunniit Narsarsuarmi il. il., taavaalu peqataasut Kommune
Kujallermi atuarfinni tamani atuartunit nammineq kajumissuseq aallaavigalugu peqataarusuttunit, peqataaffigineqartarnissaa eqqarsaataalluni. Atuarnerup saniatigut soorlu
ullormik ataatsimik misigisassarsiortoqartarsinnaavoq, soorlu Alluitsup Paani aasami atuartitsineq ingerlanneqassappat,
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Daginstitutioner ramt af
skimmelsvamp

Daginstitutioner i Nanortalik og i Qaqortoq har været
ramt af skimmelsvamp. Børnene er midlertidigt flyttet
til et elevhjem i Nanortalik, mens børnene i Qaqortoq er
flyttet til festsalen og i fritidsklubben.
Influenza, forskellige hudlidelser og astma bronkitis er
nogle af årsagerne til at børnehavebørn og de ansatte i Nanortalik og i Qaqortoq er blevet midlertidigt flyttet til andre
lokaler. Der er nemlig skimmelsvamp i institutionerne.

På grund af kommunens økonomi, så foreslår Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget, at tilpasse elevhjemmet i Nanortalik som en løsning på problemet.
- Det gamle elevhjem, som vi i dag har taget i brug som en
børnehave, er ikke helt nyt, men det kan stadig bruges i
flere år fremover. Elevhjemmet har plads til 32 elever, og
grunden til, at vi begyndte at bruge det som børnehave
skyldtes, at hjemmet kun har fire elever boende, skriver
formanden for udvalget Bibi Kielsen (IA) i sin nytårstale.
Børnehave Aqqaluk i Qaqortoq er også ramt. Her er børnene midlertidigt flyttet til en festsal og til en tidligere fritidsklub.

-

elteknik for fremtiden
Siunissami innaallagisserineq

El-installationer
Industri-installationer
Service
Skibs-installationer
Data-installationer
Kommunikation
Antenneanlæg
Elevatorer
Belysningsteknik

Sikringsanlæg
Patient- og nødkald
Brandalarm anlæg
Maskinelektro
Termografering
Hvidevarer
Storkøkkener
Døgnvagt
El butik

Stort udvalg i lamper og hårdehvidevarer
Qinigassaqarluartoq qullinik errorsiviit
nillataartitsiviit allallu

Arssarnerit A/S

Jaraatooq B-1305
3920 Qaqortoq
Tlf: 642030
www.arssarnerit.gl
qaqortoq@arssarnerit.gl

Qaqortoq afd.
Søren tlf. 494525
Rudolf tlf. 261130
Vagttlf.:

494530

Presset økonomi i kommunen
Kommune Kujalleqs økonomi har været under pres det
seneste år. Kommunen fik en godkendelse fra Selvstyret for
at kunne optage højere lån fra private pengeinstitutioner i
august sidste år. Kommunen overskred 2021 budgettet og
forventer en stram økonomi de næste to år.
Den økonomiske krise har gjort, at kommunen kun har
afsat en million kroner til planlægning af en ny børnehave i
Nanortalik. Selvom dagsinstitutionsudvalget har fremsat
ønske om at afsætte godt 20 millioner kroner til en ny børnehave.
- Det korte af det lange er, at den nye organisering af det
praktiske omkring børnehaven skyldtes, at vi også havde et
ønske om bedre udnyttelse af de eksisterende muligheder,
og at børnehaven i dag har bedre rammer med hensyn til
sundhed og sikkerhed, siger Bibi Kielsen (IA).
Ifølge Bibi Kielsen så er børnehaverne i Narsaq bedre stillet i forhold til institutionerne i Nanortalik og Qaqortoq.
Kommunalbestyrelsen forventer også at opføre en ny daginstitution i Qassiarsuk i den nærmeste fremtid.

N y fa s e og nye p r i o r i t e r i n ge r

Nu er der udbredt og vedvarende smittespredning med
stigende pres på sundhedsvæsenet, som betyder at pandemien er overgået til en ny fase. Og det har en afgørende betydning, hvordan vi bedst muligt anvender vores
ressourcer.
Vi opgiver ikke vores alles indsats, og Naalakkersuisut
erkender at alt er ændret og vi også er nødsaget til at ændre
os med. I samme ombæring er det vigtigt at understrege, at
vaccinationerne er bedste våben mod et alvorligt sygdomsforløb, mod indlæggelse og død. Derfor er det vigtigt, at vi,
at vi som samfund og som person takker ja til vaccinationerne.

Indsatser skal prioriteres
Derfor er teststrategien ændret nu, at således at PCR test
forbeholdes og prioriteres til personer med særlig risiko for
alvorligere sygdom der har symptomer på Covid-19.
Alle andre opfordres til at blive at blive hjemme og isolere
sig, hvis de får symptomer på Covid-19.
Teste mere målrettet. En bedre screeningsproces med selvtest forinden og en mere begrundet mistanke, inden vi bliver PCR testet.
Sundhedsvæsenets ressourcer under pres
Vi skal bruge de vigtige og uundværlige ressourcer vi har
bedst muligt. Det skal vi, fordi vi skal sikre at andre
væsentlige funktioner af umiddelbar folkesundhedsmæssig
betydning, stadig kan opretholdes.
Sundhedsvæsenet modtager stadig uhensigtsmæssig mange
henvendelser 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 i
de faser, hvor smitten kunne inddæmmes. De fleste ressourcer, der bruges på at pode, analysere og kontakte, er de
samme ressourcer som ellers kan bruges til behandling af
andre patienter.
Mulighed for økonomisk hjælp
Der kan søges om arbejdsmarkedsydelse, som sker ved
henvendelse til Majoriaq. Der kan søges om offentlig hjælp,
som sker ved henvendelse til borgerservice eller socialforvaltningen i din egen kommune.

Ukiumut qaangiuttumut qujassut ukior taamilu pilluaqqussut

Ukioq 2021 naavoq ukiorlu 2022 aallartippoq.
Atuarfeqarnermut, Meeqqeriveqarnermut Nutaaliornermullu
ataatsimiititaliap siulittaasuatutut ukioq qaangiuttoq pillugu,
Kommune Kujallermi innuttaasunut tamanut qujarusuppunga, ukiortaarlu 2022 ajunngitsunik neriuutinik pigisaqarlunga, tamanut kissaassillunga.
Aallarniutigalugu oqaatigerusuppara, innutaasunik malinnaatitsinissaq pingaartillugu, iluatsillugu manna aamma
aqqutigalugu, taamaaliorumagama.
Meeqqeriviit
Meeqqeriviit arlallit illutamikkut pisoqalisimapput, suliassaalersimallutillu. Ilaqarput ilaatigut oqoqarnera pissutigalugu, peqqissutsikkut illersorneqarsinnaanngitsut, taamaattumillu tuaviortumik suliarineqartariaqartut imaluunniit
nutaanik taarsertariaqartut.
Kommune Kujallermi meeqqeriviit ataatsimut isigalugit,
pitsaasutut oqaatigineqarsinnaapput, taamaattorli sumiiffit
ilaanni soorlu Nanortalimmi meeqqeriviit ilaat pitsaanngilluinnartutut oqaatigisariaqarput. Pisoqalisimapput oqullu
pissutalluni meeqqat sulisullu nuallunnerit, amerlunnerit
atugarisalersimavaat ilaallu astmatisk bronkitiseqalersimallutik.
Pissutsit taamaattut annilaarnarput, avatangiisit taamaattut
peqqissuunissaq isumannaatsuutitsinissarlu eqqarsaatigalugit, illersorneqarsinnaanngimmata. Taamaattumik ukioq
2021 naajartulersoq, Nanortalimmi sulisunut meeqqanullu
peqqissutsimut illersuisumik isumannaatsumillu meeqqeriveqarnissaq anguniarlugu, meeqqerivik Nanuaraq Ajagaq
elevhjemmiusimasumut nuunneqarpoq.
Isumaqarpunga pingaaruteqartoq oqaatigisissallugu, qinigaaffinni arlaqalersuni Nanortalimmi nutaamik meeqqeriviliornissaq anguniarneqarluni pilersaarutaasimammat, uagullu 2021-mi nutaamik Kom. Best.-mut qinigaasugut pilersaarut paasilluarlugu, nutaamik meeqqerivittaarnissap
piviusunngortinnissaa anguniarlugu, sulisimagatta.

24. nov. 2021 Kom. Best. ataatsimiinnerani AMN
(Atuarfeqarnermut, Meeqqeriveqarnermut
Nutaaliornermullu ataatsimiititaliaq) 20 mio. kr.-nik Kom.
Best.-mut kissaateqarpoq, Nanortalimmi nutaamik meeqqeriviliornissamut atorneqartussanik.
Kommunelli aningaasatigut inissisimanera pissutigalugu, 1
mio. kr.-nik aningaasaliisoqarpoq, meeqqerivissap sananeqarnissaata pilersaarusiornissaanut atugassatut inissinneqartunik.
Kommune Kujallermili aningaasatigut inissisimaneq pissutigalugu, nutaamik eqqarsaqqinnissaq pisariaqartoq paasinarpoq, taamaattumillu Nanortalimmi nutaamik meeqqeriviliornissaq eqqarsaatigeqqittariaqartoq aamma ersarilluni.
Manna tunngavigalugu: Maanna meeqqerivittut atuligaq
Elevhjemmiusimasoq nutaaviunngikkaluarpoq, taamaattorlu
maannamit suli ukiorpassuarni atorneqarsinnaalluni.
Elevhjemmip atuartunut 32-nut inissaqartup meeqqerivittut
atorneqalerneranut pissutaavoq, atuartut sisamat 32-nut
inissalimmi najugaqarsimanerat, taamaalillunilu inissarujussuaq atorneqarani. Takisuuliornanga oqaatigissavara, eqaallisaarneq, atoqqiineq atorluaanissarlu siunertaralugit, taama
aaqqissuussineq pimmat, aammalu meeqqerivik peqqissutsimut avatangiisitigut pitsaasumik isumannaatsumillu atugassaqarfiusumut taamaalilluni nuunneqarmat.
Suliassap tullia unaassaaq: Meeqqerivimmik nutaamik
sanasoqassava imaluunniit atoqqiineq atorluarlugu, elevhjemmiusimasoq meeqqerivittut nalequssarlugu, atorneqaannassava?
Qaqortumi meeqqeriviit eqqarsaatigalugit, meeqqerivik
Aqqaluk aamma oqoqartoq paasineqarpoq, taamaattumillu
maanna aamma immikkut aaqqissuussinikkut meeqqeriviugallartunik Qaavata Festsaliani Sisimilu inissiisoqarnikuulluni.
Qujanartumik Narsami meeqqeriviit, Nanortalimmi Qaqortumilu meeqqerivinnit isummannannginnerusumik ingerlap-

put. Qassiarsuk eqqarsaatigalugu, maanna Qassiarsummi
meeqqeriveqalernissaq pillugu, suliat ingerlapput, suliallu
ingerlalluarpata, ungasippallaanngitsukkut Qassiarsummi
meeqqerivissaq piariissaaq. Tamanna pillugu, uagut AMN
ataatsimiititaliami suliap ingerlanneqarnera malinnaalluarfigaarput, Qassiarsummi meeqqeriveqalernissaa pingaarteqigatsigu.
Atuarfiit
Atuarfeqarneq eqqarsaatigalugu, peqqissaartumik suliassat
arlalippassuupput. Atuarfiit pillugit, annerusumik oqaaseqartinnanga, pisut assigiinngitsut pissutigalugit erseqqissaatigissallugu, pingaartippara, qinikkat tassaanngimmata, atorfinitsitsisartut imaluunniit atorfeqarunnaarsitsisartut.
Qinikkat kikkulluunnit atorfinitsitsinernut soraarsitsinernulluunniit pisinnaatitaaffeqarnatillu pisussaaffeqanngillat.
Taamaaliortoqarsimappat, pisinnaatitaaffinnik pisussaaffinnillu pisussaaffiginngisanik pisinnaatitaaffiginngisanillu
iliuseqarneq pissaaq, tamannalu inatsisitigut pisussaaffiunngilaq, taamaaliortoqartussaananilu.
Atuartut pitsaasumik atuartinneqarnissaat pingaaruteqarluinnartumik sutigut tamatigut salliuvoq. Atuartitsineq pitsaassappat, qitiusumik inissisimasut tassaapput ilinniartitsisut. Ilinniartitsisut pitsaasumik sulinissaat pingaartikkaanni,
atuartullu pitsaasumik atuartinneqarnissaat kissaatigigaanni
taava paasissallugu pingaaruteqarluinnarpoq, ilinniartitsisut
suliffimminni pitsaasumik atugassaqartinnissaat pingaaruteqarluinnarmat. Ilinniartitsisut naammattut sulisorineqarnissaat pingaaqaaq. Maannali ukiuni arlaqaleqisuni
Kalaallit Nunaanni tamarmi ilinniartitsisussaaleqisoqarpoq.
Tamanna pillugu, ulluni, qaammatini ukiunilu aggersuni
suliassat ikinngillat. Sulivugut suliuassallutalu.
Atuarfik ilisimasassanik pissarsiffiulluassappat, ilinniartitsisut atuartitsinermut piffissaqarluarlutik piareersartarnissaat
atuartitsisarnissaallu pingaaqaaq. Atuakkat ullumikkumut
naleqquttut pigisariaqarput tamannali nuna tamakkerlugu,
aqutsivimmit ingerlanneqarmat, manna iluatsillugu tamatuma Ilinniartitaanermut Naalakkersuisumut apuunneqarnissaa kissaatigaara.
Ilinniartitsisussaaleqineq eqqarsaatigalugu, ilinniartitsisunik
amigaateqarneq inituvoq atuartullu pitsaasumik atuartinneqarnissaat eqqarsaatigalugu, ilinniartitsisussaaleqineq soorunami sunniuteqarluni. Taamaakkaluartoq ilinniartitsisut
sapinngisannguartik atorlugu, ilinniartitsisut amigaatigineqartut suliassaannik tigusisarnermikkut akisussaaffimmik
tigusisarnerat qujassutissaavoq angisooq.
Ilinniartitsisussaaleqineq pissutigalugu, Kommune Kujallermi atuarfiit ilaanni klasset arlariit ataatsimuulersinneqarnikuupput, naak tamanna tamanit pitsaasutut isumaqarfigineqanngikkaluartoq.
Taamaaliorneq inatsisit tunngavigilluinnarlugit pimmat
erseqqissaatigissavara, tamannalu atuarfiup pisortaata qinikkanit akuliuffigineqarani pisussaaffini inatsisillu tunngavigilluinnarlugit, suliassarimmagu suliaralugulu aamma
erseqqissaatigerusullugu.
Ilinniartitsisunik Kommune Kujallermi atorfinitsitsinissaq

eqqarsaatigalugu, matumuuna paasissutissiissutigissavara,
Kommune Kujallermi ilinniartitsisunik naammattunik sulisoqarnissaq pingaartinneqarluinnarmat, taamaattumillu
immikkut isumaqatigiissutit malillugit, Kommune Kujallermi tamarmi atorfinitsitsisinnaanerit atuullutik.
Taama atorfinitsitsinermi immikkut aningaasatigut ajunngitsorsiassaqartitsineq ilaatigut ajunngitsorsiassanut ilaavoq.
Oqaatigerusullugu pingaartitama ilagaat, angajoqqaat allalluunniit atuarfimmut attuumassuteqartut atuarfimmi pissutsinik naammaginngisaqarunik imaluunniit apeqqutissaqarunik naammaginngisatik pillugit, atuarfimmut attaveqarnissaat pingaaruteqarluinnarmat, isumaqarunilli naammaginngisatik apeqqutigisatillu qarsupinneqartut taava Atuarfeqarnermut, Meeqqeriveqarnermut Nutaaliornermullu
ingerlatsivik saaffissaavoq, saaffiginninnerit tamarmik nalunaarutigineqarnissaat pisussaaffigineqarmat (notatpligt).
Atuarfiup pitsaasumik ingerlanissaa tamatta soqutigisarigipput qularnanngilaq. Isumaqarpungalu atuarfik pitsaasumik
ingerlassappat, ilinniartitsisunut, atuarfimmi sulisunut atuartunullu timikkut tarnikkullu avatangiisit pitsaasuunissat
pingaaruteqarluinnartut ilagigaat.
Sorpassuit taagorneqarsinnaapput
Taanngitsoorusunngilarali atuartitanik angusaqarluartitserusunneq. Qanoq iliorluta tamanna angusinnaavarput?
Suliffimmut sulianullu tunniusimanikkut. Sulianik nuannarisaqarnikkut soqutiginninnikkullu. Tamannalu qanoq pilersissinnaavarput? Tamattaalluta tamanna pillugu, oqaloqati-
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giinnitsigut tapersersoqatigiinnitsigullu.
Oqaatigerusupparattaaq, angusat pillugit, ukioq atuarfiusoq
pillugu, Fælles kvalitetsrapport aamma angusanik takussutissiiffiummat. Inatsisit misissoraanni ersarissumik allaqqavoq, atuarfimmi angusanik qaffassaanissaq anguniarlugu,
suliaqartoqartassasoq. Tamanna pillugu, uagut kom. Best.mi ilaasortat pingaartumillu AMN ataatsimiititaliami ilaasortat, angusanik qaffassaasarnissaq pillugu, suliniutiginiakkanik arajutsinaveersaartarnissarput pingaaqaaq.
Politikkikkut pingaartitatta ilaat ilanngullugit oqaaseqarfigissagukkit, taarusuppakka: Atuartut atuartinneqarnerisa
kipeqattaanngitsumik ingerlanneqarnissaat, atuartut friikulatinneqannginnissaat, ulloq naallugu atuanngitsoortinneqartannginnissaat faginilu assigiinngitsuni ilinniartitsisunik
sapinngisamik amigaateqannginnissaq pingaartilluinnaratsigit. Nalunngilarput sukkulluunniit qanoq pisoqarsinnaasartoq, peqqiilliortoqarsinnaasarpoq allatulluunniit pisoqarsinnaasarluni. Tamakku inniminarput ataqqisassaappullu,
ajunnginnerpaamillu kissaassivugut. Taama oqariarlunga,
atuartitsinerit ataavartumik pitsaasumillu ingerlanneqarnissaat kissaatiginaqaaq, tamatumalu pitsaasumik aqunneqarlunilu ataqatigiissaarneqarnissaa arajutsiumassanngeqaarput
malinnaavigilluarniassallugulu, atuartut pitsaanerpaamik
atuartinneqarnissaat pingaaqimmat.
Fælles kvalitetsrapport 2018/2019 misissoraanni ullut ilinniartitsisut napparsimanermik allanilluunniit pissuteqartumik suliffigisinnaasimanngisaat ullorparujussuusut takuneqarsinnaavoq. Kisitsiserparujussuupput. Taakku Kommune
Kujalliup nittartagaani kikkunnit tamanit takuneqarsinnaammata, kisitsisinngorlugit immikkut taassanngilakka.
Oqaatigerusupparali ullut sulinngiffiit taama amerlatigisut
takullugit, eqqarsarnartorujussuummat. Kisitsisit takussutissiinerat isumaqarpunga, inuiaqatigiit tamatta suleqatigiilluarnissatsinnik piumasaqarnermik aamma ersersitsisut.
Inuk kinaluunniit asuliinnaq sulinngitsoorneq ajorpoq.
Suliffimmili pissutsit aatsaat imaannaasimanngimmata alla-

milluunniit pissuteqarsimagaanni, sulinnginnerit aatsaat
taama amerlatigisut pisarsimassasut eqqarsaatiginarpoq.
Taamaattumik atuartitsineq pitsaasoq inuiaqatigiinni meerartatsinnut tunniunneqassappat, innuttaasut tamatta suleqatigiinnissarput pingaaruteqarluinnartoq paasinarpoq.
Naggasiutigalugu ilanngukkusutaq: Suliffik atuarfigisarlu
pitsaassappat, atuarfiup initai, atuartitsiviit anitsiartarfillu
aamma nuannersuusariaqarput kajuminnartuullutillu.
Siulliukkallarlara anitsiartarfik. Silamiinnissaq pingaaqaaq
tamatta tamanna nalunngilarput. Taamaattumik atuartut
sulisullu periarfissat tamaasa silamiissinnaanissat pingaartittariaqarpoq anguniarneqartariaqarlunilu. Anitsiartarfik
qorsuttaqartariaqarpoq, isinut tarnimullu mernguernartuulluni. Anitsiartarfik issiaarfissaqartariaqarpoq, atuaqqinnissamut suleqqinnissamullu nukissanik aallerfiusinnaalluni.
Aalaffissaqartariaqarpoq, nukiit hormonillu atortariaqartarmata. Ajoraluassusialu atuarfiit anitsiartarfiisa ukiorparujussuarni puiugaasimanerat. Assersuutigalugu Qaqortumi
Tasersuup atuarfiani anitsiartarfik qiviaraanni, takusassaq
tassaavoq manissuliaq ujaraannapajaaq cementerasaartoq.
Manngertoq. Uanga isinni amigaatit pingaartut tassaapput
qorsuttat, atuisullu assigiinngitsut periarfissiuunneqarnissaat.
Taamaattumik tamanna pillugu, ukiarmi AMN ataatsimiititaliamut siunnersuutigaara anitsiartarfigissaanissaq - tamannalu ataatsimiititaliamit tamarmit isumaqataaffigineqarluni
akuersissutigineqarpoq. Anitsiartarfigissaanissat fond-init
aningaasalersorneqartussaapput. Anguniagaq pilerinarpoq,
suliarlu aallartippat, atuisussanik sumiiffinnilu innuttaasunik malinnaatitsisarumaarpugut.
Soorlu taama pisartugut, ukioq nutaaq peqqinnissamik sulilluarnissamillu kissaassiffigalugu, eqqarsaatinillu kusanartunik pitsaasunillu peqarfigalugu, ukiumi nutaami pilluaqqungaarpassi.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Bibi Kielsen (IA) AMN ataatsimiititaliami siulittaasoq.

Ko m m u n e Ku j a l l e r m i u t o q q a l i n e r s i a t s i u s i n a a r l u n i l u p e n s i o n i s i at t u n n i u n n e q a r t a r f i i s a a l l a n n go r t i n n e q a r n e r at
Æ n d r i n g a f d a g e n fo r p e n s i o n s u d b e t a l i n g e r
i Ko m m u n e K u j a l l e q

Kommune Kujallermi Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq decembarip ulluisa 16-ianni 2021 ataatsimiinnermini aalajangerpoq Kommune Kujallermi utoqqalinersiat siusinaartumillu pensionisiat qaammammi
ulluinnarmi kingullerpaami tunniunneqartalissasut
qaammammusiat allat tunniunneqartarnerat assigilerlugu.
Ilaqutaasut namminneq qaammammusinissartik sioqqullugu
utoqqarnit aningaasanik atorniartarnerat utoqqaat utoqqarnillu sullissisut amerlaqisut ajornartorsiutaanerartarmassuk
periaaserineqarsimagaluartoq allanngortinneqarpoq.
Atorniaqattaartarneq utoqqarnut nuannerneq ajorpoq eqqissisimanartaranilu, tamannalu matumuuna aaqqinniarneqarpoq. Tamatuma saniatigut utoqqarnut taarsiinngitsoortut
amerlasaqaat, utoqqaallu kommunimut ikioqqqusariaqartarlutik.
Kommune Kujallermi utoqqalinersiat siusinaartumillu pensionisiat 2020 aamma 2021 ulloq qaammammusiffik sioqqullugu tunniunneqartaleraluarput. COVID-19 pissutigalugu
taama aalajangertoqarsimagaluarpoq.

Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq besluttede på sit
møde den 16. december 2021 at pensionsudbetalinger i
Kommune Kujalleq fremover skal ske på sidste hverdag
i en måned i lighed med udbetalingerne til månedslønnede.
Praksis ændres da mange ældre og fagfolk som arbejder
med ældre, har henvendt sig på grund af problemer med, at
familiemedlemmer låner penge af de ældre, dagen før deres
egne lønudbetalinger. Det giver for de ældre en uhensigtsmæssig og urolig situation, som hermed søges undgået.
Endvidere er problemet ofte, at mange af de ældre ikke får
deres penge igen og kan være nødsaget til at søge om hjælp
i kommunen.
Udbetalinger af pensioner i Kommune Kujalleq blev i 2020
og 2021 udbetalt dagen før månedslønudbetaling. Dette var
senest begrundet i et ønske fra de handlende pga. COVID19 situationen.
Første udbetaling af pension i 2022, vil ske mandag den 31.
januar.

2022-mi utoqqaalinersiat siusinaartumillu pensionisiat tunniunneqarfiat siulleq tassaassaaq ataasinngorneq 31. januar.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Mail: ph@olie.gl

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
LUKKET
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

PALBY-mi niivertoq

Har Kommune Kujalleq ingen visioner?
Reflekteret på Borgmesterens nytårstale
af Rainer Permien
Kære Borgmester
Hovedindholdet i nytårstalen indeholder kun få visioner for
Kommune Kujalleq, hvor hoved ingrediensen er fortid og
datid, men fremtidens visioner mangler. Har borgmesteren
ingen visioner om borgernes og kommunens fremtid, bortset fra etableringen af lufthavnen med en forventet ibrugtagning i 2025?
Børn og unge
Det er meget positiv, at anerkende børne og unge som en
vigtig ressource i samfundet, men burde vores unge borgere
efterfølgende ikke individualiseres for en positiv fremtid?
Har borgmesteren ingen gode visioner for en god fremtid
for vores vigtigste ressource i form af væsentlige positive
ændringer på uddannelsesområdet med bedre muligheder
for eventuelle erhvervsuddannelser eller videregående
uddannelser? Derved opstår igen spørgsmålet om skolegangen, niveauet i undervisningen, fritimerne samt mangel af
praktik- og lærepladser, hvor offentligt vises en ringe interesse for emnet af vores vigtige ressource med en respektløs
negligering fra kommunens ansvarlige personer, som derved nedprioriterer vores børn og unge tilmed deres fremtid!
Det er virkelig dejligt, at Tasersuup Atuarfia blev kåret med
prisen som en aktiv skole, hvor, efter min viden og kendskab til skolen, mangler den ”røde tråd” i skolevæsenet,
hvor især bliver negligeret de svage elever. Problemer bliver forsøgt bortforklaret med diverse undskyldninger i
mange år, uden at nogen effektiv og aktivt har forsøgt at
gøre en indsats for at formindske eller at eliminere problemerne.
Har kommunen virkeligt ingen forpligtelser og / eller påtager sig opgaven med initiativer for at engagere sig i alle
elevernes rettigheder for at disse kan tilegne sig lærdommen i grundskolen med en bedre fremtid for øje til gavn for
dem og samfundet?
Den kommunale service
Jeg tillader mig at tage borgmesterens ord for pålydende, at
ændringer sker og ser frem til, at kommunen ikke længere
bryder, men overholder gældende lovgivning for forvaltningsloven og sagsbehandlingsloven.
Loven skal overholdes og det skal selv ikke kommunen
sidde overhørig, hvor ulovligheder bør sanktioneres med
gennemgribende konsekvenser. Derfor er det uacceptabelt
og en usympatisk myndighedsudøvelse, at en ledende sagsbehandler, komplementeret med en fremtrædende arrogance
og insinuerende adfærd, kun intenderer mod en direkte konfrontation og eksponere én for diskrimineringer i min treårige konflikt uden en udsigt for en løsning og endegyldig
tidshorisont af konflikten med Kommune Kujalleq.
Ledelsen i Kommune Kujalleq burde fremme og konsolidere borgernes lovfæstede rettigheder med en genoprettelse af
tilliden til vores kommune ved at eliminere de brodne kar i
forvaltningen og erstatte dem med faglig dygtige, imødekommende og ansvarsbevidste medarbejdere, der til en hver
tid vil overholde de lovfæstede regler og være borgerne
behjælpelig uden at fremprovokere konflikter med byens

borgere!
Erhvervslivet
Det er intet nyt om, at Sydgrønland kaldes for ”Grønlands
spisekammer”, dog må med undren konstateres, at borgmesteren har ingen aktuelle visioner om aktivt at styrke interessen med nye tiltag i udnyttelsen af denne ressource.
Innovation South Greenland, ISG, mangler et aktivt og vigtig forbindelses led til både erhvervsafdelingen og til
erhvervet. Erhvervets mangfoldighed er motoren i kommunen, hvor udviklingen afkaster en voksende velstand, som
gentagne gange bliver negligeret med en nedadgående aktivitet i samfundet, som har en negativ økonomisk effekt
med en stram økonomi og besparelser til følge. Kommunen
burde meget mere investere i samfundet, også med de få til
rådighed stående midler, for at undgår en kollaps af erhvervet, hvor flere mørke skyer bliver synligt i fremtidens horisont.
Lufthavnen kunne være et incitament for en fornyet genstart i udviklingen af byen og i erhvervet, hvormed en realistisk og gennemtænkt planlægning kan give et løft til kommunens stramme økonomi, som i modsat fald får en ødelæggende effekt for samfundet! Vi skal investere i vores
fremtid og ikke spare os ihjel!
Ældre og pensionister
Mange ældre og pensionister ønsker gerne, måske i et mindre omfang, at fortsætte på arbejdsmarkedet, for både det
sociale samvær og med et sundmæssige aspekt for øje. Et
fortsat virke giver dem et andet syn på alderdommen ved at
føle sig nyttig og at være et aktiv i samfundet og derved
styrker deres livskvalitet!
Denne mulighed burde gives til pensionister uden at have
økonomiske konsekvenser for deres nuværende alderspensioner! Derved optimeres positivt deres helbred med et
bedre psykisk og fysisk velvære og vil lette byrden på samfundet med en forbedring af deres trivsel i daglig dagen,
hvor deres fortsatte virke desuden vil positivt influere
arbejdsmarkedet med tilført arbejdskraft og et styrket samfund.
Demokrati i Kommune Kujalleq!
Demokratiet er baseret på diskussioner og meningsudvekslinger med sobre debatter uden herefter at have personlige
konsekvenser, hvilket i højeste grad mangler i offentligheden, inkluderet vores kommune. Kun få personer giver
skriftlig sin personlig mening til kende, hvorfor? Fordi skribenter får ikke respons på deres kritiske indlæg i avisen
om folkevalgte kommunale politiker eller om et andet indlæg af almen interesse?.
Hvorfor markerer sig med en fuldkommen tavshed og uden
en kommentar?. Derved samler et demokratisk samfund
meget støv på hylderne og skal genaktiveres ved udvekslinger af synspunkter og diskussioner med vores folkevalgte
politikere.
Et forum, som vores kommune, burde have plads til i et
velfungerende demokrati med en mere åben tilgang for kritikken, hvilken bliver besvaret til enhver en tid. Derved vil
et aktivt demokrati fremme et visionært velfunderet og
sundt samfund i Kommune Kujalleq og samtidigt animere
alle til at deltage i debatten til fordel for os alle. Det kaldes
et samfund styret af folket -DEMOKRATI!

M e e q q at at u a r n e r m i p i g i n n a a s a at s p i l i p
p i t s a n n g o r s a s s av a a
C o m p u t e r s p i l s k a l fo r b e d r e b ø r n s
læsefærdigheder

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup spilerluni atuarnermut ilinniut digitaliusoq Graphogame maanna saqqummersippaa. Spili meeqqat tunngaviusumik kalaallisut atuarnermi piginnaasassaannik sungiusaataavoq
meeqqallu piginnaasaat malillugit sapernarsiartortitaasoq.
Spili finskit ilisimatuuisa Jyväskylä Universitetimeersut
ineriartortitaraat. Naqinnerup ilusaata nipaatalu ataqatigiinnerannik atuarnialernermullu annertuumik sungiusarnissaq
siunertaralugu ilusilersugaavoq, taamaammallu meeqqat
naqinnernik ilisarsisinnaanngitsutut ilimanaateqarsinnaasut
tapersersornissaat siunertaralugu inerisitaalluni.
Spili Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup kalaallisuunngortitaraa 1. klassenullu misileraatigalugu. Spili atuartunut 6-9
ukiulinnut tulluarsagaavoq atuarfimmi angerlarsimaffimmiluunniit atorneqarsinnaasoq.
Spili atuartunut naqinnernik ilisarsisinnaanngitsunut suliniutip ilagaa. Suliniutip anguniagaasa ilagaat, misissuinikkut paasisat uppernarsaasersukkallu aallaavigalugit iluaqutaasinnaasunik atortussiorneq siusissukkut iliuuseqarnissaq
siunertaralugu, taakkumi atornerisigut atuarniarnikkut ajornartorsiuteqarpallaalernissaq pinaveersaartinneqarsinnaammat.
Spilip saqqummerneranut atatillugu Ilinniartitaanermut
Naalakkersuisoq Peter Olsen ima oqaaseqarpoq:
”Nuannaarutigaara nunatsinni siullermeersumik kalaallit
oqaasii atorlugit pinnguarnikkut atuarnermik ilinniummik
digitaliusumillu saqqummertoqarmat. Atortussiat digitaliusut atuartitsinermut ilaalluinnalersimapput pinngitsoorneqarsinnaajunnaarlutik, taamaattumik periarfissat taamaattut
qaqutigoortut nutaaliaasullu meerartatta atuarsinnaanerannut iluaqutaasinnaasut atorluarneqarnissaat kissaatiginarpoq. Atuarsinnaaneq nunatsinni nukittorsagassatta annersaasa ilagaat, pingaartumillu naqinnernik ilisarsisinnaanngitsut
siusissukkut iliuuseqarfiginissaat, taamaaliornikkummi sakkortuumik ajornartorsiuteqalernissaraluannik pitsaaliuisoqarsinnaammat. Ilikkagaqassagutta atuarsinnaalertariaqarpugut, soorlu taamak oqariartaaseqartoq”.
Spili akeqanngilaq ilinniartitsisunillu angajoqqaanilluunniit
aaneqarsinnaalluni, Androidinut tabletinulluunniit ikkussiniarnermi Google Play storemut iserluni imaluunniit iOSinut ikkussiniarnermi App Storemut iserluni una ujarlugu:

”GraphoGame Kalaallisut”, imaluunniit nittartakkamut
Iserasuaammut iserluni www.iserasuaat.gl ilinniartitsisumut ilitsersuut spilip ikkunnissaanut ilitsersuutitalik aamma
misileraanermit nalunaarusiaq aaneqarsinnaapput.
Uddannelsesstyrelsen lancerer nu et digitalt læseindlæringsspil GraphoGame. Spillet er et dynamisk computerspil, der lærer børn de grundlæggende læsefærdigheder i grønlandsk.
Spillet er udviklet af finske forskerteams fra Jyväskylä
Universitet og designet til at give intensiv træning af bogstav/lyd forhold og begyndende læseindlæring og har til
formål at støtte børn i risiko for udvikling af ordblindhed.
Uddannelsesstyrelsen har versioneret spillet til grønlandsk
og afprøvet det med elever i 1. klasse. Spillet er tilpasset
elever i alderen 6-9 år og kan anvendes både i skolen og i
hjemmet.
Selve spillet er en del af et større ordblindeprojekt for skolebørn. Projektet har bl.a. som mål ud fra evidens at udvikleinterventionsmaterialer med henblik på forebyggende
læseundervisning og tidlig indsats.
I forbindelse med lancering af spillet siger Naalakkersuisoq
for Uddannelse Peter Olsen:
”Det er mig en glæde, at der for første gang er udviklet et
digitalt læseindlæringspil på grønlandsk. Digitale hjælpemidler er blevet uundværlige redskaber i undervisningen,
og derfor er det ønskeligt at den slags innovative og sjældne redskaber, der støtter elevernes læsefærdigheder, bliver
anvendt i stort omfang i skolerne. Læsekompetencen er et
af de områder, der skal styrkes markant i Grønland. Især er
det vigtigt med en tidlig indsats over for ordblinde, da man
på den måde kan forebygge udvikling af store læsevanskeligheder. At læse for at lære som man siger”.
Spillet er gratis og kan frit hentes af både lærere og forældre på Google Play Store ved installering til Android og
tablets eller på App Store ved installering til iOS ved at
søge: ”GraphoGame Kalaallisut” . Spillet kan også tilgås
via hjemmesiden Iserasuaat - www.iserasuaat.gl Her kan
man også finde både lærervejledning inkl. installationsvejledning til spillet og en udarbejdet interventionsrapport.

Anaana
Anaanatta asasatta asannitsitta Sofie Kielsenip decemberip ulluisa 18-ianni 2021
Qaqortumi napparsimavimmi eqqissinerani
misiginneqataasorpassuarnut, inuunerani
nuannarinnillutik anaanatsinnut qanilaartunut, nuannersorpassuarnik misigisaqaqatigisaanut; minnerunngitsumillu napparsimanerani napparsimavimmi sulisunut tamanut
kusanarnerpaamik sullissisunut, uummammit pisumik qujangaarnerput apuukkumavarput.
Anaanarput qiimasuugami, nuannaartuulluni, illarumatuulluni, erinarsorumatuulluni
taparumatuullunilu inuunera pinnersorpassuarnik qalipaaterpassuaqarpoq.
Nuannaartitserusuttuugami pikkissillaqqissuullunilu iggarissuuvoq.
Ilaqutareerujussuarninngaanneerami inunnik
avatangiiseqarneq nuannarisorujussuuaa
aammalu inuit avatangiiserisami nuannaarnissaat pingaartitarigamiuk, isumaqaraangami pitsanngorsagassaqartoq, sulissutigisarlugit.
Inuiaqatigiinni ingerlatsinerup pitsaasuunissaa pingaartilluinnagaraa, tamatumunngalu
qitiunerpaavoq inoqatiminut asanninnerujussuarmik peqarnera. Kikkut tamarmik pitsaasumik atugaqarnissaat nuannaarnissaallu
pingaarteqigamiuk, inuit sumiluunniit naapitani aatsaalluunniit takusani tamatigut tamaasa ilassiorlugit pisarpai.
Taamaannini aamma tunngavigalugu, inuiaqatigiinni peqatigiiffinni politikkikkullu suleqatigiiffinni ukiorpassuarni
manna tikillugu, akuusarpoq, inuiaqatigiinnilu pissutsit pillugit, oqallinnernut allaanerusumilluunniit isumaqaruni,
pisariaqarfiani oqaatigisarlugit. Tamanna tunngavigalugu,
ukiuni arlalinni kommunalbestyrelsemi ilaasortaasarpoq,
sinniisussatullu aamma Inatsisartuni ilaasortaatsiartarluni.
Arnat peqatigiinni ukiorpassuarni arnat atugarisaannik siuarsaaqataavoq, kalaallillu immikkut ilisarnaataannik piujuaannartitsinissaq soqutigisarigamiuk, arnarpassuit peqatigalugit, nuannaarneq qiteralugu, sunngiffimmi unnukkut atuartitsineq aamma ukiorpassuarni ingerlatarinikuullugu.
Ukiorpassuarni suliffigisamini KGH-mi KNI-milu allaffimmiutut, Brugsenimi naatitalerisutut atuarfimmi atuakkanillu
atorniartarfimmi 80-liilivinnini tikillugu, eqqiluisaarnissamik isumaginnittuuvoq. Suliffigisani tamaasa ataqqallugit,
suleqatini nuannarisani peqatigilluarlugit, aalajaalluni kikkunnillu tamanit naatsorsuutigineqarsinnaalluni, ukiorpassuarni sulilluarsimavoq.
Sofie inuuvoq sutigut tamatigut pikialaartoq. Tamanna taalliornikkut, oqaluttualiornikkut oqaluttuallaqqinnikkullu
ersersittarpai, taamaattumillu aamma apersortittunut, katit-

tunut allanillu nuannersunik pingaartorsiorfinni taalliarpassuaqarpoq, taalliussinissamillu kissaateqarfigineqartarluni.
Sofie inuuvoq ilaquttaminut inoqatiminullu tunniusimasoq.
Ukiorpassuarni uini asangaakkani nappaateqalermat, ulloq
unnuarlu isumagilluarlugu, toqussaa tikillugu, nammineerluni paaqqutaraa.
Sofie piffissami kingullermi toqussi qanilliartortoq, uimi
orninnissaa ilageqqilernissaalu qungujulalluni saamangaarlunilu takorloortarpaa.
Asanninneq qujaniarnerlu pigalugit, inussiarnersumik inuulluaqqusivugut qujanarlu.
Bibi, Kent, Karen Marie aamma Otto.

Pasfoto - 120 kr.
B-46 (Kujataamiu)
JYSK akiani
Nal. 11.00 - 17.00
Oqarasuaat 49 44 60

Meeqqeriviit oqummik
eqqugaaqqasut

Nanortalimmi Qaqortumilu meeqqeriviit oqummik
eqqugaaqqapput. Nanortalimmi meeqqat atuartut
angerlarsimaffiinut nuunneqarput, Qaqortumilu
meeqqat festsalimut sunngiffimmilu ornittakkaasimasumut nuunneqarput.
Meeqqeriviit oqoqarnerisa kingunerisaanik meeqqat sulisullu akornanni nuallunnerit, amerlunnerit assigiinngitsut
astma bronkitisilu atugarisaalerput. Taamaammat Nanortalimmi Qaqortumilu meeqqerivinniittut allamut nuutsikkallarneqartariaqarsimapput.
Kommunillu aningaasaqarnera pissutaalluni
Atuarfeqarnermut, Meeqqeriveqarnermut Nutaaliornermullu
ataatsimiititaliaq Nanortalimmi aaqqiisutissamik siunnersuuteqarput. Atuartut angerlarsimaffiat meeqqerivittut
naleqqussarneqarsinnaasoq taakkua isumaqarput.
- Maanna meeqqerivittut atuligaq Elevhjemmiusimasoq
nutaaviunngikkaluarpoq, taamaattorlu maannamit suli
ukiorpassuarni atorneqarsinnaalluni. Elevhjemmip atuartunut 32-nut inissaqartup meeqqerivittut atorneqalerneranut
pissutaavoq, atuartut sisamat 32-nut inissalimmi najugaqarsimanerat, taamaalillunilu inissarujussuaq atorneqarani,
ataatsimiititaliami siulittaasoq Bibi Kielsen (IA) ukiortaami
oqalugiaamini taama oqarpoq.
Meeqqerivik Aqqaluk Qaqortumiittoq oqummik eqqugaaqqavoq. Meeqqallu festisalimut sunngiffimmi ornittagaasimasumullu nuunneqarallarnikuullutik.
Kommunemi aningaasaqarneq ilungersunartoq
Kommune Kujallermi aningaasaqarneq ukiuni kingullerni
ilungersunartorsiorfiuvoq. Kommunip aningaasaqarnikkut
tatisimaneqarnera pissutigalugu, aningaasaateqarfinnut tigoriaannarnik taartisisinnaanera Namminersorlutik Oqartussaniit augustmi akuersissutigineqarpoq.
Kommunimi aningaasanut 2021-mi missingersuut millioni-

likkaanik sipporsimavaa, aningaasaqarnerlu sukangasumik
ukiuni marlunni ingerlanneqarnissaa siunniussimallugu.
Kommunip aningaasaqarnera pissutaalluni Nanortalimmi
meeqqeriviliornissamut pilersaarusiornissamut millionit
koruunit illuartinneqarput. Naak meeqqeriveqarnermut ataatsimiititaliap Nanortalimmi nutaamik meeqqerivimmi
sanaartortoqarnissaanik 20 millionit koruuninik siullermik
kissaateqarsimagaluartoq.
- Takisuuliornanga oqaatigissavara, eqaallisaarneq,
atoqqiineq atorluaanissarlu siunertaralugit, taama aaqqissuussineq pimmat, aammalu meeqqerivik peqqissutsimut
avatangiisitigut pitsaasumik isumannaatsumillu atugassaqarfiusumut taamaalilluni nuunneqarmat, Bibi Kielsen (IA)
oqarpoq.
Bibi Kielsenip oqaasii naapertorlugit Narsami meeqqerivik
Nanortalimmi Qaqortumilu meeqqerivinniit pitsaanerusumik inissisimavoq. Kommunalbestyrelsip Qassiarsummi
ungasinngitsukkut meeqqeriveqalernissaa naatsorsuutigaa.

En nytår shilsen
t a k fo r å r e t d e r

og en
gik

en ny børnehave i Nanortalik.
Men på baggrund af kommunens aktuelle økonomiske situation blev der
afsat 1 mio. kr. til brug for det videre
arbejde med at starte på en planlægning af en ny børnehave.
Vi er dog kommet til den konklusion,
at vi har brug for at tænke alternativt
med udgangspunkt i kommunens aktuelle situation, og vi er kommet til det
punkt, at vi skal genoverveje, om vi
rent faktisk kan bygge en ny børnehave i Nanortalik. Med det argument:
Det gamle elevhjem, som vi i dag har
taget brug som en børnehave, er ikke
helt nyt, men den kan dog stadig bruges i flere år fremover.

Året 2021 er rundet ud og vi har taget hul på 2022.
Jeg vil som formand for Skole-, Dagsinstitutions-, og
Innovationsudvalget i Kommune Kujalleq sige tak til alle
borgerne, jeg ønsker alle det bedste for 2022.
Jeg vil gerne starte med at sige, at det altid ligger mig på
sinde, at borgerne har mulighed for at have indblik i, hvad
der sker, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed med at
indformere om forskellige ting.
Børnehaver
Flere bygninger til daginstitutionerne er blevet gamle og
trænger til en renovation. Flere af bygningerne er blevet
sundhedsfarlige på grund af skimmelsvamp og trænger derfor til at blive renoveret hurtigst muligt eller at man bygger
helt nye.
Generelt kan man sige, at vi har gode daginstitutioner i
Kommune Kujalleq, men der er også daginstitutioner, der
ikke helt er i en forsvarlig stand, vi kan blandt andet nævne
nogle i Nanortalik der er i en meget dårlig stand.
Bygningerne er blevet gamle, og børnene og de ansatte
lider nu af influenza og forskellige hudlidelser, og nogle har
sågar fået astmatisk bronkitis.
Disse forhold er chokkerende, det er jo uholdbart og usikkert at arbejde under disse forhold. Derfor har man mod
slutningen af 2021 taget en beslutning om, at daginstitutionen Nanuaraq Ajagaq i Nanortalik skulle flytte fra sin
oprindelige bygning over til elevhjemmet og på denne
måde opnå, at det var mere sundhedsmæssigt sikkert for
børnene og ansatte.
Jeg mener, at det er vigtigt at nævne, at en plan om en ny
børnehave i Nanortalik har været på tegnebrættet efterhånden i flere valgperioder, og at den nye siddende kommunal
bestyrelse i 2021 har fuld forståelse for situationen og har
derfor arbejdet målrettet med at realisere planen med at
bygge en ny daginstitution.
24. nov. 2021 under kommunalbestyrelsens møde ønskede
SDI-udvalget (Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget) 20 mio. kr.- af kommunalbestyrelsen til at bygge

Elevhjemmet havde plads til 32 elever, og grunden til, at vi
i stedet begyndte at bruge den som børnehave skyldtes, at
hjemmet havde kun 4 elever ud af 32 pladser og havde derfor masser af plads, som ikke blev brugt. Men det korte af
det lange er, at den nye organisering af det praktiske
omkring børnehaven skyldtes, at vi også havde et ønske om
bedre udnyttelse af de eksisterende muligheder, og at børnehaven i dag har bedre rammer med hensyn til sundhed og
sikkerhed.
Det næste skridt i forløbet bliver: Skal vi bygge en ny børnehave, eller skal vi udnytte de eksisterende muligheder
bedre og tilpasse det gamle elevhjem, så den i fremtiden
kan bruges som en børnehave?
Hvis vi ser på daginstitutionerne i Qaqortoq er der konstateret skimmelsvamp i børnehaven Aqqaluk, og vi har været
nødt til at flytte til midlertidige værelser i festsalen i Qaava
og Sisi.
Børnehaverne i Narsaq er heldigvis bedrestillet i forhold til
institutionerne i Nanortalik og Qaqortoq. Når vi ser på
Qassiarsuk pågår arbejdet med at etablere en daginstitution,
og hvis det hele forløber godt bliver en børnehave i
Qassiarsuk færdig i den nærmeste fremtid. Fra SDI-udvalget har vi en tæt opfølgning på sagens udvikling, vi anser
det som vigtigt, at Qassiarsuk får en daginstitution.
Skoler
Når vi ser på skolen er der flere opgaver, der skal håndteres
fokuseret. Inden jeg kommer nærmere ind på de forskellige
forhold vil jeg understrege, at de folkevalgte politikere ikke
er dem, der hverken ansætter eller afskediger. Alle folkevalgte politikere har hverken rettigheder eller forpligtelser
til nyansættelser eller afskedigelser. Hvis vi begyndte på at
praktisere det, ville vi ikke efterleve den gældende lovgivning omkring forvaltningsret, og vi har dermed heller ikke
den mandat til at agere mod den gældende lovgivning, og
vi det vil heller ikke gøre.
Det allervigtigste i børnenes skolegang er, at de undervises
under det mest optimale miljø. Lærerne har meget central
rolle i en optimal undervisning. Hvis vi anser lærernes

opgave som vigtigt, og hvis vi ønsker, at eleverne undervises på bedste vis, så er det vigtigt at forstå, at lærerne arbejder under gode forhold. Det er meget vigtigt, at vi har de
antal lærere, der er normeret til. Grønland har dog i de
seneste år manglet lærere. Vi har derfor mange opgaver forude i de kommende dage, måneder og år. Vi arbejder på
det, vi det vil vi til stadighed gøre.
Hvis en skolegang skal være givtig er det meget vigtigt, at
lærerne får den fornødne tid til en forberedelse til at opnå
en god undervisning. Vi har i dag brug for passende og
relevante undervisningsbøger, men det er noget, der varetages fra et centralt sted, og jeg vil benytte lejligheden til at
sige, at jeg ønsker, at Naalakkersuisoq for undervisningsområdet hører om det.
Lærermanglen fylder meget på skoleområdet, og lærermanglen spiller naturligvis en stor rolle til at vi kan have, at
eleverne får den gode undervisning, som de har krav på.
Den allerede eksisterende lærerstab gør alt, hvad de kan for
også at dække de undervisningstimer, som de mangle lærere ellers skulle undervise i, og vi skylder derfor dem en stor
tak for deres indsats.
Netop på grund af lærermanglen i Kommune Kujalleq har
man været nødsaget til at sammenlægge flere klasser, og
det har man været nødt til selvom flere mente, at det ikke
var en god idé.
eg vil dog understrege, at sammenlægninger er foretaget
nøjagtig efter den gældende lovgivning, og jeg vil ligeledes
understrege, at skoleinspektøren har arbejdet efter de fastsatte rammer og forpligtelser uden indblanding af de folkevalgte politikere.
For at Kommune Kujalleq kan have det antal normerede
lærerstillinger vil jeg understrege, at Kommune Kujalleq
har ansat lærere på individuelle kontrakter netop for at
dække den eksisterende lærermangel, og proceduren med at
ansætte på individuelle vilkår gælder for hele kommunen.
Til det skal også siges, at der også ydes økonomiske bonusser på de indgåede individuelle kontrakter.
Det er også vigtigt for mig at sige, at alle skolerelaterede
klager eller spørgsmål skal rettes netop til skolen, men
såfremt man mener, at deres henvendelse ikke får den fornødne opmærksomhed skal der rettes henvendelse til Skole, Dagsinstitutions-, og Innovationsforvaltningen, der har
man notatpligt over alle modtagne henvendelser.
Jeg er overbevist om, at vi alle ønsker, at det skal gå godt
på skolen. Jeg mener derfor, at én af det vigtige ting på
skolen er, at der skal være et godt psykisk miljø, vi kan
først 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 ønsker
det bedste resultater for eleverne. Hvordan kan vi realisere
det? Det gør vi at være dedikerede vores arbejde og opgaver. 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 resultater og skoleåret kan jeg også sige, at den fælles kvalitetsrapport også har vist de opnåede resultater. Lovgivning
siger klart, at der skal tages tiltag til at forbedre resultater-

ne. Derfor er det meget vigtigt, at vi, kommunalbestyrelsesmedlemmerne, især medlemmer i udvalget for SDI, er
opmærksomme på tiltag til at forbedre resultaterne blandt
elever.
Hvis jeg skal komme med bemærkning på vore politiske
målsætninger, så vil jeg gerne bemærke følgende: Det er en
høj prioritet for os at sikre stabil undervisning, at der ikke
hyppige fritimer for eleverne, at vi undgår, at der er heldagsfri og sikre, at der ikke er lærermangel på tværs af fagområderne. 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 de
bedste. Når det er sagt, så er stabil og god undervisning
meget ønskeligt, vi skal derfor være meget opmærksom på,
at indsatsen herfor er godt koordineret og at der er opfølgning, den optimale undervisning for eleverne er nemlig en
høj prioritet.
Den fælles kvalitetsrapport 2018/2019 viser et stort fravær
blandt lærerne på grund sygdom eller andet. Fraværstallet
er meget højt. Alle disse tal kan ses i Kommune Kujalleqs
hjemmeside, og derfor skal jeg ikke opremse her Det skal
dog siges, at det er meget tankevækkende at se et så stort
fravær. Jeg tager tallene som en opfordring til et samarbejde og fælles indsats blandt alle medlemmer af samfundet.
Der er altid en årsag til et fravær fra arbejdet. Man tænker
at al det fravær måtte skyldes vanskelige arbejdsforhold
eller andet. Så vi må erkende, at det kræver hele samfunds
indsats for at sikre en undervisning for børnene.
Jeg vil også til sidst gerne sige: Godt arbejdsplads og den
gode skole kræver gode og attraktive fællesområder, undervisningslokaler og frikvarterfaciliteter. Lad mig begynde
med frikvarterfaciliteterne. Det er altid vigtigt at være ude,
det ved vi allesammen. Derfor bør det være en prioritet og
en målsætning for alle, at eleverne og medarbejderne har
mulighed til at være udendørs i alle givne muligheder. Der
skal være grønne områder i frikvarterområder, være beroligende og afslappende for øjnene og psyken.
Frikvarterområderne bør give mulighed at kunne sætte sig
ned og samle kræfter for mere undervisning og arbejde.
Man skal kunne bruge sin krop, da musklerne og hormoner
skal kunne udfolde sig. Hvor er det også beklageligt, at
man har bare glemt alt om frikvarterfaciliteterne i alle disse
år. Hvis man for eksempel ser på frikvarterområdet i
Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq, så ser man kun et fladt
areal, der næsten kun består af sten, med cement her og der.
Den er hårdt helt igennem. I mine øjne, det vi mangler er
grønne arealer, og muligheder til forskellige målgrupper.
Derfor har jeg foreslået overfor SDI-udvalget at der etableres nye frikvarterområder - hvilken et enigt udvalg vedtog.
Etablering af de nye frikvarterområder skal finansieres af
fonde. Det er helt igennem attraktiv målsætning, og så snart
arbejdet er i gang sikrer vi, at målgrupperne og den lokale
befolkning få mulighed til følge med.
Som altid, ønsker vi inderligt alle et godt helbred og god
arbejdslyst i det nye år, jeg sender jer positive og gode tanker.
Med venlig hilsen
Bibi Kielsen
Formand for SDI-udvalget

Killif fik nutaaq pingaar ners i u i n e r i l l u n u t a at

Maannakkut annertuumik piujuartumillu tuniluuttoqarpoq peqqinnissaqarfik ilungersunartorsiortinneqariartorluni, tamassumalu kinguneraa nunarsuarmi tuniluunnerup nutaamik killiffeqarnera. Tamanna aamma
isumalluutitsinnik qanoq pitsaanerpaamik atuinitsinnut
pingaaruteqarluinnarpoq.
Tamatta suliniutigut unitsissanngilagut, Naalakkersuisullu
nassuerutigaat suut tamarmik allanngortut uagullu allaannerusumik suliniuteqartariaqartugut. Siullermik erseqqissassallugu pingaartuuvoq akiuussutissamik kapuinerit napparsimarulunnissamut, napparsimavimmut unitsinneqarnissamut toqusoqarnissaanullu sakkussaammata pitsaanerpaajusut.
Taamaammat inuiaqatigiillu ataasiakkaatullu akiuussutissamik kapitinnissamut akuersinissarput pingaartuuvoq.

Suliniutit pingaarnersiorneqassapput
Taamaammat misissuisarnermut periusissiaq maannakkut
allanngortinneqarpoq, taamaalilluni PCR-imik misissuinerit
pingaartumik napparsimalerujussualeriaannarnut Covid-19imik tunillanneqarsimasutut takussutissaqartunut inniminnigaassasut salliutinneqassasullu.
Covid-19-imik tunillatsissimanermik takussutissallit allat
tamarmik angerlarsimaannarnissamik mattunnissamillu
kaammattorneqarput.
Misissuinerit aalajangersimanerusunut tunngatinneqarput.
Sioqqullugu imminut misissornissamut atortunik misissorluni pitsaanerusumik misissuisarneq PCR-imillu misissorneqartinnata tunngavissaqarnerusumik pasitsaassaqarneq.
Peqqinnissaqarfimmi sulisut ilungersortinneqarput
Isumalluutit pingaaruteqartut pinngitsoorneqarsinnaanngitsullu pitsaanerusumik atussavagut. Taamaaliussaagut
suliaqarnerit inuttaasut peqqissusiannut pingaaruteqartut
suli ingerlaannarnissaat qulakkiissagatsigu.
Peqqinnissaqarfiup misissuisarneq tamaat pillugu pisariaqanngitsumik saaffiginnissuterpassuit suli tigusarpai.
- Qaqugukkut misissortittoqarsinnaava?
- Sumi misissortittoqarsinnaava?
- Qaqugu akissutisissaagut?
- Sooq suli akissutisinngilanga?
Apeqqutit tamakku tamarmik tuniluunneq unitsinneqarsinnaappat naleqqupput. Sulisut amerlanersaat misissuinermut,
misiliutinik misissuinermut attaveqarnermullu atorneqartartut tassaapput napparsimasunut allanut atorneqarsinnaagaluartut.
Aningaasatigut ikiorneqarnissamik periarfissaq
Suliffissaarunnermi ikiorserneqarnissamik qinnuteqartoqarsinnaavoq, tamanna Majoriamut saaffiginninnikkut pisarpoq. Pisortat ikiorsiissutaannik qinnuteqartoqarsinnaavoq,
tamannalu nammineq kommunerisanni innuttaasunik sullissivimmut isumaginnittoqarfimmulluunniit saaffiginninnikkut pisarpoq.

Q i l l e r t u u s at i g a l a a m i n e r n u l l u e q q a av i i t
at o r l u a r n e q a r p u t , at o r l u a r n e q a r n e r u s i nnaappulli
D å s e o g g l a s c o n t a i n e r e b l i ve r g o d t
udnyttet, men kan br uges mer e

Qaqortumi igalaaminernut qillertuusanullu eqqaaviit
2021-mi 7,3 tonsinik oqinnerunngitsunik igitsiviusimapput.
2021-mi igalaamernit 7059 kiilut aamma qillertuusat 310
kiilut Qaqortumi eqqaavinnut immikkoortitseriviusunut
iginneqarsimasut, 2020-imi iginneqarsimasunut sanilliullugit oqileriarsimapput. Tassami 2020-mut sanilliutissagaanni
1342 kiilunik oqinnerupput, taamaakkaluartorli immikkoortitseriviit atorluarneqarnerat Kommune Kujallermi Avatangiisinut teknikumullu ingerlatsivimmi pisortap nuannaarutigaa.
-Igalaamernit qillertuusallu 2021-mi katersorneqarsimasut
ukiup siulianut sanilliullugit ikileriaateqarsimagaluartut suli
atorluarneqarnerat nuannaarutigaara, neriuppungalu ukioq
manna igalaaminernut qillertuusanullu eqqaaviit atornissaat
eqqumaffigineqarnerulerumaartoq, Teknimut avatangiisinullu ingerlatsimmi pisortaq Sem Ottosen oqarpoq.
Angerlarsimaffippassuarni eqqaavik ataaseq eqqagassanut
tamanut eqqaavittut atorneqarsinnaasarpoq, tamannali
allanngortillugu eqqakkanik immikkoortiterinerulerneq avatangiisinut mingutitsinnginnissamut qulakkeerinneqataassaaq.
-Igalaamernit qillertuusallu eqqavinnut naliginnaasunut
iginneqarsimasut ikuallaavimmut ingerlateqqinneqartarput,
ikuallanneqarnerminnilu avatangiisinut mingutitsisarlutik.
Tamatuma saniatigut ikuallaavimmi ikuallanneqarnermikkut atortorissaarutinut aserorsaataasarput, Sem Ottosen nassuiaavoq nangillunilu.
-Taamaattumik kaammattuutigerusunnarpoq eqqagassanut
immikkoortitsinerunissarput eqqumaffiginerulissagipput,
kommunittami sulinermini nunarsuarmi piujuaannartitsinissamut anguniakkat tunaartaralugit sulinermik siunnerfeqarnera taperserlugu ikioqatigiissinnaavugut.
Kommuni Kujallermi illoqarfinni tamani igalaaminernut
qillertuusanullu eqqaaveqarpoq, taakkulu saniatigut 2021
eqqakkanut avatangiisinut mingutitsisinnaasunut eqqaaviit
karsit aappaluttut illoqutigiinnut tamanut agguaanneqarnikuupput.

Man har i 2021 samlet skrald fra dåse- og glascontainere i Qaqortoq for ikke mindre end 7,3 tons.
I 2021 er der blevet smidt 7059 kilo glas og 310 kilo dåse
skrald i sorteringscontainerne i Qaqortoq, affaldet er blevet
mindrei sammenligning med 2020. Hvis man skal sammenligne det til 2020 er det blevet mindre med 1342 kilo, selvom tingene forløber sig sådan er Forvaltningschefen for
Teknik og Miljø i Kommune Kujalleq glad for at sorteringscontainerne bliver udnyttet godt.
-Selvom de samlede glas- og dåseaffald i 2021 er blevet
mindre i forhold til den forrige år, er jeg stadig glad for at
containerne bliver udnyttet godt. Og jeg håber at man i
dette år vil være mere opmærksom på at bruge glas- og
dåsecontainerne til deres formål, siger Forvaltningschefen
for Teknik og Miljø, Sem Ottosen.
I rigtig mange hjemme bruger man kun én affaldspose til
alle former for affald, og man kan ændre dette ved at sortere affald mere, dette vil også sikre at der sker en mindre
forurening af miljøet.
-Glas og dåseaffald som er blevet smidt i normale affaldsposer bliver transporteret til forbrændingsanlægget, og når
de bliver forbrændt er de med til at forurene miljøet.
Derudover er de med til at ødelægge maskineriet når de bliver forbrændt i forbrændingsanlægget, forklarer Sem
Ottosen og fortsætter.
-Derfor vil vi gerne opfordre at vi alle bliver mere opmærksomme på at sortere affaldet, da vi sammen kan støtte op
omkring vores kommunes arbejde ud fra bæredygtigheds
principperne over hele verdenen.
I Kommune Kujalleq er der glas- og dåse containere i alle
byerne, derudover har man i 2021 fået tildelt røde affaldsbokse til alle husstandene for miljøfarligt affald.

Ko m m u n e Ku j a l l e q a q u t s i s u n i k i l i n n i a r s i masunik sulisoqar ner uler poq
Ko m m u n e Ku j a l l e q h a r f å e t f l e r e l e d e r e
med en leder uddannelse

Kommune Kujallermi ingerlatsivinni assigiinngitsuni
pisortat aqutsisullu aqutsisunngorniarlutik ilinniakkamik naammassineranni aqutsisunngortut arfinillit allagartartaarput.
Siorna maajimi aqutsisutut ilinniagaq Mini MBA Grønlandimik taagorneqartoq, Kommune Kujallermiit aqutsisunik pisortanillu peqataaffigineqartoq aallartippoq.
Innuttaasunut sulisunullu pitsaasumik sullissinissaq pitsanngorsartuarnissaa anguniagaavoq, pingaartinneqarporlu
aqutsisut sulisullu ilisimasanik sakkussanillu nutaanik
immersorneqartuarnissaat.
- Sulisut aamma aqutsisut piginnaasaasa qaffassartuarnissaat pingaaruteqarpoq, pisortaqatigiit suleqatigiinnerminni
sakkussanik ilisimasassanillu annerusunik pissarsisinnaammata. Pisortat aqutsisullu ilinniartinneqarneranni siunertaavoq pisortaqatigiit akornanni ataatsimoortumik sulinerulernissaq, minnerunngitsumillu innuttaasunut sulisunullu pitsaanerusumik sullissinissaq, allattoqarfimmi pisortaq Max
Heilmann Larsen oqarpoq.
Aqutsisutut ilinniarneq - Mini MBA Grønland, Danmarkimi
Aros Business Academy-miit aaqqissorneqartoq arfinilinnik
moduleqarpoq, ukiullu affaanik sivisussuseqarluni.
Periarfissaq tamanna aqqutigalugu ilinniarsimasut Kommu-

ne Kujallermi borgmesterip qujamasuutigai.
- Qujamasuutigaara kommuunitsinni pikkorissaanerit ingerlassinnaammata, neriuppungalu naammassinnittut ilinniagaq suliaminnut atorluarlugu iluaqutigiumaaraat, allagartartaartut tamaasa pilluaqquakka, Stine Egede oqarpoq.
Flere chefer og ledere fra forskellige afdelinger har nu
gennemført en lederuddannelse, dermed er kommunen
6 uddannede ledere rigere.
Sidste år i maj måned startede chefer og ledere i Kommune
Kujalleq på en lederuddannelse kaldt Mini MBA Grønland.
Formålet med denne lederuddannelse var, at servicen af
borgerne og de øvrige ansatte skulle optimeres og effektiviseres, og man anså det for vigtigt, at ledere og ansatte skulle besidde den nødvendige viden og redskaber til at varetage deres relevante opgaver.
- Det er vigtigt, at alle ansatte og ledere gennemfører et forløb med kompetenceudvikling, på denne måde vil lederne
hverve sig flere redskaber og større viden til deres samarbejde på tværs af organisationen. Formålet med denne
lederuddannelse var, at lederne skulle løfte opgaverne i
kommunen i flok og ikke mindst yde en forbedret service
af borgerne og de øvrige ansatte, siger sekretariatschef Max
Heilmann Larsen.

Sydgrønlands El ApS
V/ Per Holm

Alt I El udføres
Per Holm . . . . . . . . . . . . . . . 49 45 19
Jørgen Andreassen . . . . . . . 49 46 58
Værksted . . . . . . . . . . . . . . 64 34 81

E-mail: sydel3920@gmail.com
Postboks 527 • 3920 Qaqortoq

Lederuddannelsen - Mini
MBA Grønland, er en uddannelse, som Aros Business
Academy fra Danmark tilbyder, og uddannelsen bliver
gennemført i løbet af et halvt
år og er fordelt på 6 moduler.
Borgmesteren i Kommune
Kujalleq er meget glad for
denne mulighed.
- Jeg er meget taknemmelig
over, at vores kommune kan
gennemføre forskellige kurser for ansatte i kommunen,
og jeg håber, at de nyklækkede ledere kan bruge deres
uddannelse godt til deres
opgavehåndtering, siger
Stine Egede.

