KONSULENTYDELSER DER GØR EN FORSKEL

Årsrapport for 2016
2016 har været et godt og travlt år for INUA.LIFE. Severin Berg er blevet partner i firmaet, og vi har udvidet
firmaets kapacitet med flere nye konsulenter. Det betyder, at vi nu både kan sige ja til flere opgaver, og
opgaver der kræver et kalejdoskop af forskellige kompetencer.
I 2016 har vi løst opgaver i Danmark og Grønland.

Opgaver
Året har budt på en del undervisningsopgaver både på pædagogseminariet i Ilulissat, UCSJ i Slagelse og ude
på de forskellige institutioner. Der blev også undervist på flere moduler på to forskellige
diplomuddannelser i social- og specialpædagogik, i henholdsvis Rødby og Ilulissat.
Derudover har vi afholdt ledelsesudviklingskursus for elevhjemslederne i Qaasuitsup kommunia, hvor der i
forbindelse dette, blev der udarbejdet et fælles værdisæt for kommunens elevhjem.
Det blev også til tre store udviklingsopgaver for Kommuneqarfik Sermersooq i 2016. I begyndelsen af året
medvirkede vi til etableringen af et behandlingshjem beliggende i Nuuk. Der pågik et stort arbejde med at
formulere det pædagogiske værdigrundlag og et udarbejde målgruppebeskrivelsen. Derudover skulle der
indkøbes inventar, laves stillingsbeskrivelser, ansættes personale og indhentes tilladelser.
Dernæst kom der en analyseopgave, hvor pædagogikken og arbejdsbeskrivelserne på elevhjemmet i Nuuk
var i højsædet. Forløbet startede i august og blev afsluttet i december med tre dages undervisning af
personalegruppen, med udgangspunkt i de væsentligste pointer fra den afsluttende rapport.
Den sidste udviklingsopgave var en analyse af et organisatorisk set up, omkring støttepersonsordningen for
børn og unge i kommunen. Denne opgave strakte sig fra oktober 2016 til januar 2017, hvor vi kunne
præsentere en rapport, indeholdende konkrete anbefalinger, om hvordan området kan organiseres mest
hensigtsmæssigt.
Sideløbende med dette, har der også været tid til at have et længerevarende forløb over fem måneder,
med ledelsessparring for en mellemleder. Dette både face to face og via skype.

Konsulenter
Vi har i årets løb lavet aftaler med en del dygtige folk, som vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen
med tidligere. Det betyder, at INUA.LIFE nu kan tilbyde en bred palet af ydelser indenfor socialområdet og
skoleverdenen.
Fremover vil vi have mulighed for at trække på viden og konsulenter indenfor psykologi, pædagogik,
ledelse, lovgivning og økonomi til løsningen af de konkrete opgaver.
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Rejseaktivitet
I 2016 var der i alt 101 rejsedage i Grønland. Af 253 arbejdsdage i 2016 har vi altså været fysisk i Grønland
40 % af tiden.

Måned
Januar

Rejsedag med
INUA.LIFE

Hvor til

Hvem

Kunde

15. – 25.
10 dage

Sisimiut

BJ

SPS

Nuuk

BJ

Kommuneqarfik
Sermersooq

Ilullisat

BJ

SPS

Nuuk

BJ

Kommuneqarfik
Sermersooq

Nuuk

BJ

Kommuneqarfik
Sermersooq

Nuuk

BJ + SB

Kommuneqarfik
Sermersooq

Nice, Frankrig

BJ

Ilulissat

BJ

26. – 4.feb.
8 dage

Februar

11. – 16.
6 dage

Marts

25. – 3. april
9 dage

Juni

23. – 2. juli
10 dage
6. – 15.
10 dage

August

24. -28.
5 dage

Bestyrelsesmøde
SPS

Okotober

30.- 2.sep.
5 dage
14.-21.
8 dage

Ilulissat

BJ + SB

Nuuk

SB

21. – 26.
5 dage

december

5. – 16. 12 dage

Qaasuitsup
Kommunia
Kommuneqarfik
Sermersooq

Nuuk

SK
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