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1. Oktober 2019 

 

 

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg følgende 

spørgsmål til Naalakkersuisut: 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

 

1. Jfv. §15 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, 

fremgår det at ”Til elever, hvis funktionsvanskeligheder er af en sådan 
art eller omfang, at deres behov for særlig støtte ikke kan dækkes 

inden for den almindelige undervisning, gives der specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand.” 
 

- Kan Naalakkersuisut bekræfte, at dette til enhver tid bliver sikret, at 
elever, der har behov for dette også bliver tilbudt specialundervisning 

og anden socialpædagogisk bistand?  

2. Hvis ja til spm 1: Kan Naalakkersuisut oplyse, på hvilken måde, 

Naalakkersuisut sikrer, at denne del af loven overholdes - at elever, der 

har behov for dette også bliver tilbudt specialundervining og anden 

socialpædagogisk bistand?  

3. Kan Naalakkersuisut oplyse hvor mange af skolerne i byerne og evt. i 

bygderne har etableret specialklasser eller anden socialpædagogisk 

bistand? 

4. Kan Naalakkersuisut oplyse, om der i kommunerne bliver sparet på 

specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand til elever, der 

måtte have behov for det?  

5. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at §15 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. 

december 2012 om folkeskolen, ikke er sat ud kraft?  

6. Kan Naalakkersuisut af- eller bekræfte, at der nu sker en fuld inklusion 

af elever, der har brug for specialundervisning og anden 

socialpædagogisk bistand, i “normale” klasser – uanset 

funktionsvanskelighed og uden støtteordning?  

7. Hvis spm 6 bekræftes; på hvilken anden måde sikres, at elever der af 

forskellige grunde har behov for specialundervisning og anden 

socialpædagogisk bistand, får deres særlige behov dækket?  

 

 (Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit) 
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Begrundelse: 

 

Velvidende om, at folkeskolen er et kommunal anliggende stiller jeg ovenstående spørgsmål til 

Naalakkersuisut, idet lovgrundlaget er en Inatsisartutlov og at Naalakkersuisut har pligt til at 

føre tilsyn med at loven overholdes jf. Folkeskolelovens § 37, stk. 1. Baggrunden er, at jeg har 

fået en række henvendelser fra fagfolk, som giver udtryk for bekymring over en tendens til fuld 

inklusion af elever, der har behov for særlig indsats, til “normale” klasser, uden at deres særlige 

behov bliver taget i betragtning.  

 

Det drejer sig om særligt udsatte elever, der har brug for en ekstraordinær støtte, og derfor 

ønsker jeg at vide, om der er grund til at være bekymret over undervisningen af denne særlig 

udsatte gruppe af elever.  

 

Jeg ønsker at mine spørgsmål bliver besvaret inden for 10 arbejdsdage. 

 

 


