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Kapitel 2 – Kvalitetsmålsætning og –politik
Politik for elever og for kursusister.
Kollegie plads for studerende.
Imarsiornermik Ilinniarfik i Paamiut og i Nuuk varetages af administrationen i Nuuk.
Imarsiornermik Ilinniarfik, har nogle bestemmelser for skolens elever og for kursusister, men
følger de almindelige bestemmelser for elever og for kursusister fra Selvstyret.
Herfra betegnelsen kursusist betegner som elev eller som studerende

Skolensregler
Ved Paamiut og i Nuuk er reglerne opstillet af forskellige myndighed gældende. Hvis elever
er i tvivl om regelsættet, vil Imarsiornermik Ilinniarfik, være behjælpelige med, at fremskaffe
disse. Politiet, Selvstyret, Søfartsstyrelsen m.m. orientere Imarsiornermik Ilinniarfik Nuuk,
ved brud på reglerne i myndigheds-regi. Ved brud på reglerne i myndighederne, er der blandt
andet en række tiltag som kan anvendes af Imarsiornermik Ilinniarfik, herunder advarsel,
skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen. En sanktion fra Imarsiornermik Ilinniarfik, har
betydning for elevens fortsatte virke ved Imarsiornermik Ilinniarfik Nuuk.
Elever i Imarsiornermik Ilinniarfik.
Generelt: Den enkelte studerende og dennes medstuderende skal udvise respekt for hinanden
og respektere hinandens forskelle.
Elever under 18 år: Idet Imarsiornermik Ilinniarfik, optager elever under 18 år, vil disse
studerende være under skærpet tilsyn. For disse elever vil der i det omfang det er nødvendigt
blive udarbejdet særlige retningslinier, herunder for hvad tid eleven skal være på sit værelse,
hvad tid eleven skal stå op om morgenen. I øvrigt gælder samfundets regler i forhold til
alkohol, rygning og misbrug.
Eleverråd: Studerende på Imarsiornermik Ilinniarfik, skal oprette eleverråd, for hvert enkelt
klasse. På foranledning af inspektøren i afdelingen, skal eleverne selv vælge deres
repræsentanter i eleverrådet. Den valgte formand er repræsentant for elevergruppen i forhold
til skolen, inspektøren og forstanderen.
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Den valgte formand er i samarbejde med evt. pedel og inspektør, på vegne af de studerende
medansvarlig for den daglige drift. Endvidere vil formanden blive hørt ved sager der vedrører
overtrædelse af gældende skolens regler.
Til hvert elever-rådet, vælges der formand, næstformand.
Samtlige timer, som er skemalagt, er der mødepligt: Elever-rådet i hvert klasse, sikre at
der etableres eleverne kan følge med på undervisning for alle klasse elevere.
Sygdom: Ved sygdom har den enkelte elev pligt til at informere klasselærer eller inspektør
ved afdelingen. Studerende ved Imarsiornermik Ilinniarfik skal også informere i Lectio.
Regler for Imarsiornermik Ilinniarfiks elever
Under opholdet i Imarsiornermik Ilinniarfik skal de studerende og deres gæster udvise
passende opførsel. Samtidig skal skolenes inventar og redskaber som bruges fælles benyttes
korrekt og omsorgsfuld.
1. Vold eller truende adfærd i forhold til medstuderende eller medarbejderne er strengt
forbudt – overtrædelse vil medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen og anmeldelse
til politiet.
2. Overdreven støjende adfærd, til gene for andre elever i skolen eller andre medborgere
i byen er ikke tilladt. Overtrædelse vil i første omgang medføre påtale.
3. Indtagelse af alkoholiske drikke (øl, vin og spiritus) og andre rusmidler i
klasseværelserne er strengt forbudt. Overtrædelse vil medføre skriftlig advarsel, og
ved skærpende omstændigheder bortvisning samt politianmeldelse. Som skærpende
omstændighed anses udskænkning af alkohol til personer under 18 år, brug af
rusmidler sammen med personer under 18 år, opbevarelse af rusmidler eller remedier
til indtagelse/brug af rusmidler, gentagen overtrædelse af reglerne
4. Indtagelse af Hash og andre ulovlige rusmidler er ikke tilladt under nogen
omstændigheder under skoleforløbet/opholdet. Ved indtagelse af hash eller andre
rusmidler bliver vedkommende bortvist øjeblikkeligt. Ved tvivlsspørgsmål kan skolen
forlange eleven underlægger sig en narkotikatest. Hvis eleven nægter dette, anses
prøven for at være positiv, konsekvens af positiv test skriftelig advarsel. Ved gentagen
positiv test vil eleven blive bortvist.

Område:

Emne:

Kvalitetsmålsætning og -politik
Godkendt områdeansvarlig:

Forstander

Side antal:

2.1.12 Politik for elever
Q – bog:

Erstatter:

Kvalitetshåndbog

Godkendt Q-koordinator:

BRO

Dokumentbetegnelse:

KP Q 2.1.12 – DK

Side 3 af 4
Forfatter:

BRO
Gyldig fra:

17.03.20

5. Elever, må ikke antræffes synligt påvirkede af alkohol eller andre rusmidler i skolens
grund. Sker dette vil det medføre skriftligt advarsel. Hvis der er tale om elever under
18 år, vil deres familie/værge blive informeret. Kollegieassistent og inspektør samt
forstander kan i tvivlstilfælde teste den pågældende for alkohol eller rusmiddel.
Nægter kollegiebeboeren at gennemføre test, vil der gives skriftligt advarsel i
overensstemmelse med ovenstående. Test aldrig unge under 18 år uden en
samtykkeerklæring fra en af forældremyndighed.
6. Opbevaring af uåbnet alkohol (øl, vin og spiritus) på skolens grund er under ingen
omstændighed tilladt.
7. Opbevaring af åben alkohol (øl, vin og spiritus), på skolens grund er under ingen
omstændighed tilladt. Dette vil uanset årsag, blive behandlet i overensstemmelse med
punkt 3.
8. Ødelæggelse og tyveri af andres eller Imarsiornermik Ilinniarfiks ejendele er strengt
forbudt, og vil medføre bortvisning samt politianmeldelse. Den ansvarlige vil
endvidere blive holdt økonomisk ansvarlig for de påførte skader.
9. Hvis en elev beboer beskadiger, ejendom under Imarsiornermik Ilinniarfik, herunder
døre, skabe, seng, stol, andet nagelfast inventar og køkkenelementer, vil den
pågældende studerende blive holdt økonomisk ansvarlig, med betaling af skaden til
følge.
10. Medbringelse af skydevåben, knive ud over lommekniv er strengt forbudt.
11. Dyrehold i værelserne er forbudt.
12. Det er ikke tilladt for elev at invitere gæster til skolen. Pga. Coruna COVID-19.
Denne bestemmelse gælder, indtil epidemikommissionen anbefaler andet.
13. Intern rejser i landet eller rejser udenfor Grønland, skal vedkommende på 14 dages
karantæne i Paamiut, i hjemmet eller i huset. Karantæne skal ikke være på kollegiet.
Efter 14 dage og hvis vedkommende er ikke syg, kan han/hun kom tilbage til på
skolen bænken. Pga. Coruna COVID-19. Denne bestemmelse gælder, indtil
epidemikommissionen anbefaler andet.
14. Toiletterne i skolen skal opdeles til at have et bestemt bruger, Pga. Coruna COVID19 Denne bestemmelse gælder, indtil epidemikommissionen anbefaler andet.
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15. Hvis køkkenredskaberne forsvinder eller er blevet ødelagt, så kan dette kræves
erstattet af kollektivt af skolens elever, efter samråd med pedellen eller chefen i
afdelingen.
16. Hvis en elev mister nøglen (brik-nøgle) til skolen, vil en ny nøgle koste 250,00 kr.
17. I forbindelse med afrejse fra skolen, så skal skolens elev:
1. Rengøre klasseværelse og evt. fællesrum
2. Sikre at der gennemføres syn af klasseværelse ved pedellen eller chefen, hvor
fejl- og mangelliste udfyldes.
3. Aflevere nøgle samt andre relevante ejendomme der tilhører Imarsiornermik
Ilinniarfik.
4. Mislighold af punkt 1 – 3, vil medføre økonomisk krav fra Imarsiornermik
Ilinniarfik.
18. Eleverrådet har et skærpet ansvar for, at medvirke til overholdelsen af ovenstående
regler.
Der kan i relation til den enkelte uddannelsesinstitution oprettes yderligere regler, men der
kan ikke ses bort fra ovenstående regler.

Anke eller klage over afgørelse grundet i Imarsiornermik Ilinniarfiks
reglerne.
Enhver elev der måtte være givet advarsel, skriftligt advarsel, bortvisning eller andet, på
baggrund af ovenstående regler kan til enhver tid klage over afgørelsen, jf. bestemmelserne i
kvalitetssystemet ved Imarsiornermik Ilinniarfik. I relation til bortvisning, vil denne først
være gældende efter eventuel behandling af klage, såfremt klagen findes uberettiget.

