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FORANDRINGSLEDELSE for VMF og VMFCampus forløb i Tasiilaq og
Paamiut

Model for forandring:
1. Nalunngisaq / Ved
2 Periarfissaq / Kan

4. Soriarneq / Gør
3 Anguniagaq / Vil

Ved
VMF (Vejledning Motivations Forløb) forløb varer 3 uger og hensigten for kurset er, at man gennemfører
en individuel ”psykisk og fysisk afklaringsforløb” for førtidspensionister, revalidender, ledige og
langtidsledige i henhold til gældende lovgivning inden for området.
Gældende lovgivning om førtidspension og lov om revalidering kræver begge individuelle afklaringsforløb
skal foreligge for klienten.

Campus projekt omhandler om, at ”Det skal kunne betale sig at arbejde! ”
I 2017 startede Kommuneqarfik Sermersooq et nyt projekt der har fået navnet ”Det skal kunne betale sig at
arbejde!”.
Årsagen til at man startede projektet var, at der er 41 borgere her i Nuuk, der fik udbetalt ydelser, der er
højere end de 65 % af SIK overenskomsten, som er den normale sats for ledige.
Projektet, man startede havde disse kendetegn:







Der er oprettet en Campus for forløbet (ovenpå ved Sparkøbmanden).
På Campus vil der være åbningstider fra kl. 9:30 til kl. 15 hver dag (weekenden lukket).
Der vil altid være mindst to værter/medarbejdere på Campus, som er ”base” for forløbet.
I opstartsfasen på 6 uger, vil hver borger have tilvalgsmuligheder fra et fælles aktivitetsskema.
I løbet af de 6 uger vil hver borger arbejde efter et individuelt skema og handleplan.
Efter de 6 uger havde man en tidhorisont på 2 år for at arbejde videre med den enkelte, således at
borgeren, i mest muligt omfang, blev menneskelig og økonomisk selv hjulpen de.

Man arbejder med den enkeltes selv- og samfundsforståelse således, at deltageren kommer til at erkende,
at det hverken personligt eller samfundsmæssigt er holdbart, at man bare går ledig og derved isolerer sig
fra omverden.
Man tager udgangspunkt i den enkelte borger og igennem hele forløbet arbejde individuelt med den
enkelte borger, hvor man har fokus på de udfordringer han/hun måtte have og derudfra skabe et
udviklingsforløb, der gerne skal ende op med, at alle deltagere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet og bliver
selvforsørgende eller får lyst til at påbegynde en uddannelse.
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Hele udviklingsforløbet er blevet til i et samarbejde mellem Job- og vejledning, Opkvalificering og
Multiværkstedet, hvor der har deltaget medarbejdere fra alle 3 enheder.
Man valgte at arbejde ud fra en filosofi om, at når man laver forløbet som ”et håndholdt” forløb, hvor man
hele tiden har fokus på den enkelte borgers udfordringer og udvikling, så har man størst mulig chance for,
at den enkelte vil opleve en succes og via egen udvikling kan se sig selv som selvforsørgende.
Da man har fokus på den enkelte borger, har man siden start af forløbet samarbejdet med universitetet,
hvor elever på Socialrådgiveruddannelsens 5. semester blev tilknyttet projektet som Best Buddy / Kammak
/ Mentor og derved følge den enkelte borger i hele forløbet.
Ud over samarbejdet med universitetet, samarbejder man også med andre afdelinger i kommunen omkring
fokus på sundhed, misbrug, skole, børn og familie, samt med eksterne partnere som Grønlandsbanken
vedrørende økonomi og budget og andre, i takt med at der måtte opstå et behov.

Forandringsværktøj 4H
Hvad
Kort beskrivelse af
projektet

Hvorfor
Flere i arbejde

Hvad
Arbejdsmetode

Motiveringsforløb

Nyt kursusforløb 3 og 4
ugers

Afklaringsforløb

Pilotprojekt med
startkik v/rejsehold

Hvem
Majoriaq Tasiilaq
ændrer arbejdsmetode
De ansætte
Rejsehold
De arbejdsløse

Implementeringskompleksitet
På baggrund af forandringsværktøj 4H som udgangspunkt er beregningen for implementeringskompleksitet
afregnet til at være på mindre forandring som samtidig er udviklingsforandring.
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Målgruppebeskrivelse(r)
Målgruppe
Kontakt person(er)
Beskrivelse af målgruppen
Parathed til forandring
Forandring
Ny adfærd
Re-organisering
Motivation

Modstand
Fordele
Mål
Budskab
Medie/kanal
Materiale(r)
Målgruppe
Kontakt person(er)
Beskrivelse af målgruppen
Parathed til forandring
Forandring
Ny adfærd
Re-organisering
Motivation
Modstand
Fordele
Mål
Budskab
Medie/kanal
Materiale(r)

Tasiilaq by og Paamiut by
Fagchef
Instruktørerne lokalt samt byens erhvervslev
Høj
Gennemførelse af 2 kurser sideløbende samtidig, hvoraf den ene er 3
ugers forløb og den anden 4 ugers forløb
Eksisterende kontra nyt afklaringsforløb
2 stedlige instruktører følger med i 2 kurser der startes sideløbende
Sidemandsoplæring i Campus afklaringsforløb efter Nuuk model tilrettes
til Tasiilaq (Nuuk model 6 ugers forløb – Tasiilaq model 4 ugers forløb
som er afklaringsforløb af stærke matchgruppe 1 klienter)
Moderat da dette er pilotprojekt og endnu ikke afklaret med reaktion
mm der kunne være fra klienterne
Videreført og tilrettet afklaringsforløb skræddersyet Tasiilaq og Paamiut
Kommunikation
Ekstraordinært tiltag og pilotprojekt
Afklaringsforløb på anden måde som målretter til uddannelse og
efteruddannelse for borgerne i Tasiilaq og Paamiut
Lokal
Tilrettede og tilpassede eksisterende materialer indenfor området

Instruktørerne og rejseholdet
Fagchef
Arbejdsløse
Høj parathed
Udvikling og evaluering af 2 sideløbende pilotprojektkurser
Ny evalueringsmetode ud fra videreudvikling af Nuuk modellerne
Sammensætte 2 holds instruktører
Medarbejdernes faglige stolthed højnes
Umiddelbart ingen som så
Ekstraordinært tiltag indenfor området
Kommunikation
Ekstraordinært tiltag og afprøvning af ny fremgangsmåde
Pilotprojekt for videreudvikling af eksisterende værktøjer indenfor
Arbejdsmarkedsområdet
Fysisk tiltag
Tilrettede og tilpassede eksisterende materialer indenfor området
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Målgruppe
Kontakt person(er)
Beskrivelse af målgruppen
Parathed til forandring

Forandring
Ny adfærd
Re-organisering
Motivation
Modstand
Fordele

Mål
Budskab
Medie/kanal
Materiale(r)

Arbejdsløse i Tasiilaq by og Paamiut by
Fagchef
Arbejdsløse
Middel – Lokale arbejdspladser forefindes men ingen søger dertil
(børnesinstitutioner, alderdomshjem, anstalt (Tasiilaq) evt. andre
erhverv)
Vejlede og synliggøre lokale arbejdspladser som mangler medarbejdere
Vejlede og synliggøre lokale arbejdspladser som mangler medarbejdere
Skabe mere lokal engecement
Nedbringelse af lokal arbejdsløshed
Moderat da der på nuværende er anden fokus
Lokale borgere for lokalt arbejde som er meningsfulde for borgerne frem
for at gå i lediggang
Kommunikation
Lokal afklaring og motivering til lokale arbejdspladser
Lokal succes og engecement
Lokal, national og internationale medier/kanaler
Tilrettede og tilpassede eksisterende materialer indenfor området

Arbejdsløshedsstatistik:
Antal ledige i Tasiilaq og bygderne 2017 og 2018
(Isortoq, Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Tiilerilaaq)
2017

2018

2017

2018

Januar

469 Januar

416 Januar

24,4 % Januar

21,4 %

Februar

459 Februar

399 Februar

23,8 % Februar

20,5 %

Marts

445 Marts

412 Marts

22,7 % Marts

21,3 %

April

432 April

392 April

22,2 % April

20,2 %

Maj

437 Maj

377 Maj

22,3 % Maj

19,4 %

Juni

421 Juni

359 Juni

21,5 % Juni

18,4 %

Juli

411 Juli

345 Juli

20,9 % Juli

17,6 %

August

396 August

297 August

20,4 % August

15,3 %

September

360 September

267 September

18,7 % September

13,8 %

Oktober

344 Oktober

299 Oktober

17,9 % Oktober

15,4 %

November

353 November

November

18,3 % November

December

349 December

December

18,0 % December

Gennemsnit

406 Gennemsnit

Gennemsnit

20,9 % Gennemsnit
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Antal ledige i Paamiut og Arsuk 2017 og 2018
2017

2018

2017

2018

Januar

240 Januar

163 Januar

23,0 % Januar

16,3 %

Februar

212 Februar

154 Februar

20,1 % Februar

15,3 %

Marts

192 Marts

123 Marts

17,9 % Marts

12,3 %

April

185 April

111 April

17,2 % April

10,9 %

Maj

155 Maj

117 Maj

14,6 % Maj

11,5 %

Juni

135 Juni

113 Juni

12,7 % Juni

11,0 %

Juli

122 Juli

110 Juli

11,6 % Juli

10,8 %

August

119 August

101 August

11,5 % August

10,1 %

September

130 September

Oktober

141 Oktober

November

141 November

November

14,1 % November

December

142 December

December

14,2 % December

Gennemsnit

160 Gennemsnit

Gennemsnit

15,4 % Gennemsnit

84 September
101 Oktober

12,8 % September

8,6 %

14,0 % Oktober

10,4 %

Antal ledige i Kommuneqarfik Sermersooq i alt 2017 og 2018
2017

2018

2017

2018

Januar

1.434 Januar

1.151 Januar

8,7 % Januar

6,8 %

Februar

1.368 Februar

1.107 Februar

7,6 % Februar

6,6 %

Marts

1.316 Marts

1.084 Marts

7,8 % Marts

6,4 %

April

1.294 April

1.046 April

7,7 % April

6,2 %

Maj

1.241 Maj

1.018 Maj

7,4 % Maj

6,1 %

Juni

1.166 Juni

951 Juni

6,9 % Juni

5,7 %

Juli

1.121 Juli

877 Juli

6,7 % Juli

5,2 %

August

1.071 August

805 August

6,4 % August

4,8 %

September

989 September

728 September

5,9 % September

4,3 %

Oktober

983 Oktober

800 Oktober

5,9 % Oktober

4,8 %

November

1.016 November

November

6,1 % November

December

1.010 December

December

6,0 % December

Gennemsnit

1167 Gennemsnit

Gennemsnit

6,9 % Gennemsnit
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Antal ledige i Tasiilaq og bygderne 2018 og 2019
2018

2019

2018

2019

Januar

416 Januar

370 Januar

21,4 % Januar

18,8 %

Februar

399 Februar

364 Februar

20,5 % Februar

18,6 %

Marts

412 Marts

334 Marts

21,3 % Marts

17,2 %

April

392 April

332 April

20,2 % April

17,2 %

Maj

377 Maj

317 Maj

19,4 % Maj

16,5 %

Juni

359 Juni

320 Juni

18,4 % Juni

16,6 %

Juli

345 Juli

320 Juli

17,6 % Juli

16,6 %

August

297 August

279 August

15,3 % August

14,6 %

September

267 September

244 September

13,8 % September

13,0 %

Oktober

299 Oktober

240 Oktober

15,4 % Oktober

12,8 %

November

315 November

November

16,2 % November

December

323 December

December

16,4 % December

Gennemsnit

350 Gennemsnit

Gennemsnit

18,0 % Gennemsnit

Antal ledige i Paamiut og Arsuk 2018 og 2019
2018

2019

2018

2019

Januar

163 Januar

140 Januar

16,3 % Januar

14,4 %

Februar

154 Februar

116 Februar

15,3 % Februar

11,9 %

Marts

123 Marts

114 Marts

12,3 % Marts

11,9 %

April

111 April

103 April

10,9 % April

10,8 %

Maj

117 Maj

96 Maj

11,5 % Maj

10,1 %

Juni

113 Juni

97 Juni

11,0 % Juni

10,1 %

Juli

110 Juli

97 Juli

10,8 % Juli

10,1 %

August

101 August

91 August

10,1 % August

September
Oktober

84 September
101 Oktober

68 September
79 Oktober

8,6 % September
10,4 % Oktober

November

88 November

November

9,0 % November

December

124 December

December

12,7 % December

Gennemsnit

116 Gennemsnit

Gennemsnit

11,6 % Gennemsnit

9,6 %
7,2 %
8,5 %
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Antal ledige i Kommuneqarfik Sermersooq i alt 2018 og 2019
2018

2019

2018

2019

Januar

1.151 Januar

980 Januar

6,8 % Januar

5,8 %

Februar

1.107 Februar

918 Februar

6,6 % Februar

5,4 %

Marts

1.084 Marts

858 Marts

6,4 % Marts

5,1 %

April

1.046 April

824 April

6,2 % April

4,9 %

Maj

1.018 Maj

759 Maj

6,1 % Maj

4,5 %

Juni

951 Juni

753 Juni

5,7 % Juni

4,5 %

Juli

877 Juli

779 Juli

5,2 % Juli

4,6 %

August

805 August

718 August

4,8 % August

4,3 %

September

728 September

628 September

4,3 % September

3,7 %

Oktober

800 Oktober

631 Oktober

4,8 % Oktober

3,7 %

November

836 November

November

5,0 % November

December

869 December

December

5,2 % December

Gennemsnit

939 Gennemsnit

Gennemsnit

8,6 % Gennemsnit
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Kan
Igangsætte ny sammensæt kursusforløb som er tilpasset Tasiilaq by efter erfaringerne fra VMF og Campus
modellerne. Her kunne man passende køre pilotprojekt som sideløbende samtidig kører VMF efter den
nuværende model matchgruppe 2 (deltager antal maksimalt 15 personer) samtidig med man kører
VMFCampusmodel på 4 uger for matchgruppe 2 (deltager antal maksimalt 15 personer).
Match gruppe 2 henvisning er med udgangspunkt i matchgruppering som skitseret under 3 deling for
retninger for neden præsenteret under Vil punktet.
Tasiilaq har selv 2 VMF instruktører som i udgangspunktet udfører 3 forløb pr. år. Men på baggrund af vi vil
kunne tage disse instruktører med i VMFCampusforløbet som sidemandsoplæring vil det være godt at tage
Nuuks 2 instruktører med til Tasiilaq. Tasiilaq instruktørerne skal således følge begge grupper som hjælpere
og observatører med mere efter behov (samtidig følge med i den anden gruppe efter behov).
Primær instruktørerne tages fra Nuuk som har 3 instruktører som kører forløbene allerede på nuværende
tidspunkt. Fordelt med 2 VMF instruktører og 1 Campus instruktør (her skal man skulle kunne trække på
gæste instruktører fra Majoriaq samt Tasiilaq 2 instruktører samt rolle modeller fra byens erhvervslev efter
behov).
Kurserne kan tages med start medio januar (uge 3) 2020 som så afsluttes 1 uge forskudt (VMF forløb på 3
uger og VMFCampus forløb på 4 uger). Når forløbene er kørt føres der evaluering af disse 2 kursusforløb,
således der ville kunne tilrettes efter erfaringerne der er opnået med det samme på stedet (Tasiilaq).
Efter evalueringen vil den nye tilpassede VMFCampus model overvejes om dette måske kunne være en
model som kunne videreføres i Tasiilaq og Paamiut i udgangspunktet som i udgangspunktet vil være
målrettet matchgruppe 2.
Tidspunktet for forløbet er koordineret således deltagerne i kurset har mulighed efterfølgende for at kunne
nå at sende ansøgning til uddannelse m.m. som er 1. marts 2020

Vil
Her i december 2019 er der besluttet (direktør beslutning), at der skal ses på, at arbejde med ændring af
fremgangsmåde/arbejdsmetode samt procesændring set i forhold til Arbejdsmarkedsområdet
omhandlende arbejdssøgende klienters individuelle ”psykisk og fysisk afklaringsforløb”. Dette således man
fremadrettet ikke mere kører med Campus modellen som sådan men samtidig ændrer VMF processen til at
have 3 retninger:
Retning VMF1 skal være målrettet matchgruppe 1 klienterne som er arbejdsparate klienter som direkte kan
henvises. Efter henvisning og genigangsættelse skal der være en aktiv opfølgningsperiode efterfølgende.
Den aktive opfølgningsperiode gennemføres ved:
mentor/arbejdsmarkedsvejleder/arbejdsmarkedskonsulent som skal hjælpe aktivt den klient med i videre
proces i genigangsættelse/kursusforløb/uddannelse/efteruddannelsen. Der skal være aktiv
opfølgningsforløb der aktivt kontakter den klient efter 1 måned, 3 måneder, 6 måneder og 1 år efter (kan
forlænge eller forkorte opfølgningsperioden efter hvert konkret vurdering fra sag til sag).
Retning VMF2 skal være målrettet matchgruppe 2 klienterne (klienter som har behov for behandling eller
motiveringsforløb). Her benyttes som udgangspunkt erfaringerne fra Campus modellen der i første
udgangspunkt vil køres som pilotprojekt med 4 ugers forløbstid startende i Tasiilaq i uge 3
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Retning VMF3 skal være målrettet matchgruppe 3 klienterne (klienter som skal have gennemført en
individuel ”psykisk og fysisk afklaringsforløb” før førtidspensionering, revalidering eller anden forløb i
henhold til gældende lovgivning inden for området).
Modellen som skal anvendes her udarbejdes i samarbejde mellem arbejdsmarkedsafdelingen i Nuuk i tæt
samarbejde med myndigheds- og ydelsesafdelingen.
Tasiilaq – Pilotprojekt til gennemførelse med start i uge 3 2020. Med startende af 2 hold som køres
sideløbende med VMF (3 ugers forløb – 15 klienter) og VMFCampus (4 ugers forløb – 15 klienter).

Gør
Der er fredag den 13.12.2019 foretaget direktør beslutning om vi kører VMF (3 uger) og VMFCampus (4
uger) som pilotprojekt i Tasiilaq. Instruktørerne planlægger og aftaler indbyrdes i tæt samarbejde med
relevante kollegaer i Tasiilaq. Starttidspunktet i udgangspunktet uge 3 vis dette er praktisk muligt således
der ville kunne være værdig afslutning for klienterne med mulighed for søgning før 1. marts 2020
Der er onsdag den 18.12.2019 afholdt møde med Arbejdsmarkedsafdelingen i Selvstyret ved afdelingschef
og arbejdsmarkedskonsulent og deltagere fra Kommunen vi fungerende Fagchef for Arbejdsmarked og
Udviklingskonsulent fra samme forvaltning. Her blev i udgangspunktet informeret mellem begge parter
samtidig drøftet Tasiilaq mere indgående. Selvstyrefolkene påpegede konstaterede udfordringer set fra
deres side efter deres besøg i starten af året. Udfordringen omhandler efter Selvstyrefolkenes side
matchgruppering samt eventuelt pres fra lokale klienter i forhold til indplacering i kategori m.m. Der ses
gerne fra Selvstyrets side Kommunen gør noget ved dette forhold også ved eventuelt indsættelse af
rejsehold som omhandler arbejdsmarkedsområdet generelt samtidig med opkvalificering af lokale
arbejdsmarkedskonsulenter. Dette passer fint i forhold til det Kommunen Vil i forhold til omlægning også
set i forhold til matchgruppering og tiltag set i forhold til opgaveløsning m.m. – Men dette er en projekt for
sig selv set i forhold til besluttet pilotprojekt der nu skal køres med start i uge 3 2020.
Der er torsdag den 19.12.2019 afholdt møde således opstart i uge 3 er udgangspunktet for arbejdet. Her
deltog fungerende Fagchef for Arbejdsmarked, Udviklingskonsulent, Campus instruktør og VMF instruktør.
Der planlægges som udgangspunkt for kursusafholdelser fra uge 3 i Tasiilaq med 2 hold af 15 deltagere i
hvert hold som udgangspunkt således 30 klienter køres igennem som pilotprojekt.
Der skal overvejes og aftales under Tasiilaq forløb om de lokale instruktører med hjælp fra 1 Nuuk VMF
instruktør eller fjert supervision efter behov gennemfører VMF eller VMFCampus forløb eller flere forløb
efterfølgende da behov herfor foreligger set i forhold til arbejdsløshedstallene for Tasiilaq by viser år efter
år (statistik fra 2017, 2018 og 2019).
Der planlægges som udgangspunkt efterfølgende for afholdelse af kurser i Nuuk med start i uge 8 med 1
VMF hold på 3 uger og 1 Campus hold på 5 uger – Standard hold og nok køres i udgangspunktet 30 klienter
gennem kurserne.
I forbindelse med VMF kursus i Nuuk kunne man passende tage 1 VMF instruktør med fra Paamiut, således
vedkommende kan få input fra Nuuk m.m. samtidig være standin for den ene Nuuk instruktør der eventuelt
forlænger sin ophold i Tasiilaq for gennemførelse og som opbakning for Tasiilaq instruktørernes
videreførelse af nye hold efter den nye proceskørsel fremadrettet som skal til at benyttes efter evaluering
af kurserne som startede i uge 3 i 2020.
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Der kunne således sideløbende køres videre i Tasiilaq med start af 1 hold VMF eller VMFCampus hold med
start i uge 6 som så slutter i uge 8 eller uge 9 afhængig af kursusmodel valget.
Der planlægges som udgangspunkt efterfølgende med afholdelse af kurser i Paamiut med 1 hold VMF
klienter før påske og 1 VMF hold startende samtidig med 1 hold VMFCampus. Her påregnes med standard
hold.
Der kan tænkes afhold med rejseholdet 2 ekstra kurser i Tasiilaq til gennemførelse i maj 2020. Således der i
udgangspunktet ville kunne afklares for op imod 90 klienter før sommerferien starter i 2020. Man kan så til
efteråret afholde samme model kaldt anden del af 2020 projektet og med let fornuft få afklaret op mod
180 klienters afklaringsforløb med handlingsplaner efter gældende lovgivning omhandlende Tasiilaq by som
udgangspunkt.

Ekstra hold efter evaluering af gennemførte forløb i Tasiilaq, Nuuk og Paamiut
Her skal overvejes løbende over foråret om dette gennemføres eller ej.

Evaluering efter Tasiilaq forløb januar/februar 2020
Første hold VMF (10 klienter i 3 ugers forløb) og VMF Campus (18 klienter i 4 ugers forløb) startede forløbet
med start i uge 3 i Tasiilaq i Majoriaq’s lokaler. Der blev lige ved starten af kurserne justeret og flyttet let i
holdene da der lige skulle tilrettes og flyttes rundt set i forhold til sammensætningerne.
Ved kursusstart under VMF Campus blev 2 klienter frasorteret da disse forstyrrede de andre. Disse 2
klienter fik oplyst, at de kunne deltage i senere hold vis muligheden foreligger og de selv er klar til det.
Der skulle i udgangspunktet visiteres fra Arbejdsmarkedskontoret for at deltage i kurserne. Men der var
tilmeldinger som reelt viser interesse for deltagelse fra flere klienter. Der er reelt tilmeldte nok til
gennemførelse af ekstra kurser med gennemførelse i løbet af foråret 2020 (planen/tanken for maj hold ser
på nuværende for realistisk at gennemføre på baggrund af vist interesse fra byens borgere).

Bygderne i Tasiilaq område
Der skal samtidig overvejes kurser målrettet bygdeborgerne, således de også gennemfører enden VMF eller
VMF Campus forløb i løbet af året. Her kunne man nok overveje gennemførelse i bygderne eller man skal
benytte sig af kommunens kollegier er tomme til sommer til formålet og få bygdeborgene til kursus
gennemførelse i Tasiilaq by.

Personligt udvikling
Alle de som gennemførte kurserne viste meget motivation for, at ville gennemføre kurserne det deltog i.
Set i forhold til forløbet viste deltagerne direkte personlig udvikling fra, at være indelukkede til åbne og
involverede deltagere som også blev åbne for fremlæggelse fra deres side samtidig med positiv deltagelse i
forløbene som ugerne gik.
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Særlige forhold i Tasiilaq (udpluk fra SPS RKV afrapportering – også konstateret/bekræftet i kurserne)
Der er nogle særlige forhold i Tasiilaq som kan være vigtige at medtage i overvejelserne. Transport
mulighederne til og fra byen er vanskelige og der er ofte forsinkelser, ligesom det kan være kompliceret med
transport fra bygderne. Der er arbejdsløshed i byen, selv om vi mangler personale også i Kommunens egne
institutioner i byen (276 registreret i december 2019 – Tasiilaq by medregnet bygderne).
Byen er præget af, at der er stor forskel på levestandard, herunder lever nogle i direkte fattigdom.
Kursusdeltagerne tog rester med hjem af det serverede mad på kurset (konstateret).
SWOT efter kurserne
Strength / Styrker / Nukittoqutit:

Weaknesses / Svagheder / Sanngeequtit:

Sammenhængende forløb og God koordination (Karen)

Dårlige lokaler til formålet (Karen)

Erfarne instruktører, God instruktion, God samarbejde
og God samarbejde mellem instruktørerne (Esaias)

Manglende rammer, For små lokaler til instruktion og
Manglende grupperum (Esaias)

Gode lyttere, God forståelsesevner og de nu er i deres
vante rammer, Ens sproglig udgangspunkt er til stor
hjælp (Grønlandsk), Menneskeligt samme niveau
tilgang uden de føler sig set ned på, God
medmenneskeligt opbakning mellem klienterne og
God respekt mellem klienterne imellem (Martha)

Manglende general viden, Manglende selvværd der
direkte kan resultere i deres ukritiske accept uden at
forstå hvad der siges til dem som man skal være
ekstraordinært opmærksom på, Nogle af klienternes
indelukkethed der direkte kan stoppe dem i at ville
kunne udtrykke sig til omverdenen og Deres
godtroenhed for at ville skulle udtrykke sig som de
hellere vil have kommer via treede part (Martha)

Opportunities / Muligheder / Periarfissat:

Treath / Trusler / Siooranarsinnaasut:

Passende lokaler til kurserne og Flere tomme huse
foreligger i byen (Karen)

Klienter som har personlige traumer skal have
mulighed for hurtigt psykologhjælp (Karen)

Mulighed for VMF forløb for bygdeborgerne, Mulighed
for at instruktørerne kan instruere i bygderne og
Opnåelse at flere af deltagerne for udarbejdet
handleplaner (Esaias)

Ledernes manglende informering i Tasiilaq,
Stillestående arbejdsgang og proces da arbejdet lige
som står stille på baggrund af manglende viden om
arbejdsgange og processer og Piteraq (Esaias)

Ved gentagne besøg opnåelse af mere åbenhed,
Accept/fastholdelse af opnåede redskaber samt
væremåder, Vilje til forandring, Åbenhed for
opdragelsesinput også pædagogiske måder m.m.,
Åbenhed for nye input og Menneskelig åbenhed som
kan bruges til positiv fremme (Martha)

VMF Campus nedlæggelsesrisiko selv om folk viser
interesse for måden/metoden, Vis undervisningen
forhastes kan folk miste interessen da man skal huske
på at tage højde for deltagernes forskellige indlærings
niveauer, Medarbejdere: Hvis man ikke er opmærksom
på medarbejder sammensætningerne kan disse påvirke
kursusforløbet negativt, Manglende ledelse kan
resultere i stilstand, Man skal være opmærksom på at
benytte Tasiilaq virksomheder optimalt ved god
samarbejde mellem kommunen og erhvervslevet
(Martha).
SWOT skema af Erik HK Heilmann, februar 2020
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Oplæring og gennemgang
Fra onsdag den 19. – 26. februar 2020 er der 2 kollegaer fra Nuuk for administrativ oplæring af kolleger i
Tasiilaq samtidig med generel gennemgang af arbejdsgange m.m.

Efter VMF og VMF Campus (arbejdsprøvning)
Førtidspension bevilget
Ansøgt førtidspension
Arbejdsprøvning
Selv stoppet

1 person
4 personer
4 personer i 3 måneder (8 timer om dagen)
1 person
VMF klienter

Arbejdsprøvning gruppe 1
Arbejdsprøvning gruppe 2
Status ukendt

2 personer i 3 måneder (4 timer om dagen)
8 personer i 3 måneder (8 timer om dagen)
6 person
VMF Campus klienter

Erhvervsudviklingsmuligheder i Tasiilaq og bygderne
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked driver husflidsværkstedet, skindsystuen og skindindhandlingen i
Tasiilaq.
Man kunne ellers med held systematiserer og privatiserer eventuelt aktiviteterne over i den kommunale
virksomhed som tager sig af turisme. Dette også på baggrund af min sidste besøg i Tasiilaq. Her kunne jeg jo
se, at mine tidligere projekter i forbindelse med anden arbejde som var erhvervsudvikling ikke har flyttet sig
fra daværende faser (2003-2004), hvor der ellers var planlagt mange flere faser for udviklingen i Tasiilaq by
og bygder. Der er en del lavt hængende "frugte" som ellers kan give udvikling som ingen tager sig af eller ikke
ser for "bare træer" siger man vis i dk og andre steder i verden.
Husflidsdelen har jo båret frugt men afsætningen er uorganiseret og halter. Produkterne er ellers meget
efterspurgte og skulle ellers kunne give mere værdi for de enkelte producenter vis man griber det
anderledes. Fik i sin tid organiseret undervisere fra forskellige steder i Grønland i tæt samarbejde med Thue
Christiansen daværende husflidskonsulent for hele landet. Man kunne ellers inddrage husflidsprodukterne
regionalt med regional centralt organiseret salg måske også med hjælp fra internetsalg (gør det jo
allerede med salg fra turistkontoret men i begrænset version sådan som jeg ser det - meget gadesalg af
flotte husflidsprodukter til "billige" penge). Skal jo have mad og drikke til dagen og vejen fra disse
husflidskunstnere der er for mange af til nuværende begrænset marked (byen Tasiilaq).
I forhold til skindindhandlingen kunne man have inddraget skind fra fangerne i bygderne frem for de som nu
nærmest ser skindet som "affald". Kunne ellers uden for meget tiltag medtage bygderne da produkterne er
efterspurgte og ikke investeringstunge tiltag der mangler fra min daværende efterhånden "gamle"
udviklingsplan fra Grønlands Hjemmestyre tiden – Erhvervsudvikling af yderdistrikterne.

Evaluering efter Paamiut forløb marts/april 2020
Her skriver vi status og tilbagerettet da der skal evalueres ud fra ovenstående indhold som er konstateret

Side 13 af 14

Samlet evaluering og konklusion
Sammenskrivning efter begge evalueringer og efterfølgende konklusion.
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