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20. august 2021      

EM 2021/76 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en rapport, der viser, 

hvor mange elever i folkeskolens specialklasser, der bliver indstillet til og gennemfører en 

adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen.  

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne) 

 

Begrundelse 

Noget tyder desværre på, at der er alt for få elever fra specialklasserne, der gennemfører en 

adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen. Demokraatit mener, at vi er nødt til at arbejde målrettet for 

at ændre dette billede, og sikre, at der år efter år sker en forbedring på dette område. 

 

Tilioq har ved flere lejligheder kritiseret den manglende viden på dette område1, og Demokraatit er enige i 

denne kritik. Vi er nødt til at have konkrete viden og konkrete fakta for at kunne målrette indsatserne og 

sikre, at flere børn bliver i stand til at bestå folkeskolens afgangsprøve. 

 

Naalakkersuisut indsamler hvert år på systematisk vis data om hvor mange elever, der fritages for 

folkeskolens afgangsprøver, og vurderingen fra Naalakkersuisut er, at det kun vil tage omkring tre uger at 

udarbejde en rapport på baggrund af eksisterende data, der kan give et klart billede af, hvor mange elever 

fra specialklasserne, der ikke får en afgangseksamen fra folkeskolen2. 

 

Demokraatit mener, at det hurtigst muligt skal udnyttes, at vi rent faktisk ligger inde med et solidt 

datamateriale på området, og komme i gang med at analysere disse data, så vi kan blive klogere på, 

hvordan vi i højere grad kan forbedre specialundervisningen og derigennem kæmpe for, at flere af disse 

elever bliver i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve. 

 

Demokraatit håber på bred opbakning til dette forslag fra Naalakkersuisut og fra partierne her i Inatsisartut. 

 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Naalakkersuisut oplyser følgende i svar på §37-spørgsmål nummer 40-2021: 

 

”En undersøgelse og afrapportering af eksisterende data skønnes til 3 ugers arbejde for en AC-

fuldmægtig/konsulent, hvilket vil beløbe sig til ca. kr. 37.000 kroner.” 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

                                                           
1 https://tilioq.gl/den-gode-skole-er-ikke-god-nok-vi-har-brug-for-et-skoleloeft-for-alle-elever-2/ 
2 https://ina.gl/documents/para3637/2021/svar/040_2021_uddannelse_menneskerettigheder_NIOL_svar.pdf 
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Ingen 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Ingen 

 

 

 


