Uddrag af artikel i bladet PI 4/2007 efter Uddannelseskaravanens afslutning i Ikerasak i 2007:
Alle l€rerne har v€ret her minimum 3 •r, og flere er lokale. N€ste •r kommer endnu en tilbage fra
seminariet i Nuuk. Trods disse l€rerkr€fter har vi ikke kunnet opn• alle disse n€vnte ting selv, og vi har ad
3 omgange haft konsulenter udefra til at hj€lpe os med at f• alt dette indf‚rt og f• skabt en dejlig stemning.
Det kan vores ‚konomi naturligvis ikke klare, men fonde og sponsorater har st‚ttet disse konsulenter, der s•
har haft mulighed for at komme igen og igen.
(”Succesrig skole i Ikerasak” skrevet af Betina, Ikerasak)
Uddrag af mail fra Ikerasak i december 2007 ogs€ efter Uddannelseskaravanens afslutning:
(…..)
Skolen er ogs• indstillet til at v‚re •rets skole, og det synes vi virkelig vi har fortjent at blive k•ret som.
(…..)
Mange tanker fra Betina og Thomas, Ikerasak
Mail fra Pilerfik Atuarfik, Ukkusissat efter gennemf•relsen af Uddannelseskaravanen 2006:
Hej Erik og Hanna.
Det har v€ret dejligt at have jer her.
Hilsen Iivaaraq
Uddrag af mail fra Sisimiut efter vores udviklingsarbejde p€ skolen i 2004:
„rets Atuarfitsialak 2004 – Minngortuunnguup Atuarfia!
Yeeaahh!
Vi (og jer) er blevet k•ret til •rets ATUARFITSIALAK 2004 ud af 87 skoler her i Gr‚nland.
(…..)
F‚rst NU begynder det s• sm•t at sive ind, og vi er stolte over k•ringen. (…..) Indstillingen er foretaget af
Inerisaavik/Pilersuiffik, og vi har ikke engang selv bedt om det. (…..)
Stor hilsen fra os alle.
Hilsen Malina
Uddrag af artikel i bladet PI nr. 4/2002 efter gennemf•rt udviklingsprojekt p€ Nalunnguarfiup Atuarfia:
Midt p• sommeren hentede vi konsulent Erik Torm op for skolens regning, for sammen med ham at lave en
ny fagstruktur og afdelingsdannelse. Erik har gennem sit tidligere arbejde som skoleinspekt‚r og nu
skoleudviklingskonsulent et stort kendskab til b•de arbejdet i en afdelingsopdelt skole og fleksibel
planl€gning af skole•ret.
(”Skoleudvikling p• Nalunnguarfiup Atuarfia” af Kunuunnguaq)

