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Forord 

Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste målgruppe. Vi skal sørge for, at alle føler, de 

kan bidrage med noget. Dette gør vi ved at sikre, at alle får lige muligheder for at udvikle deres 

stærke sider. Vi har brug for alle for at sikre vores lands udvikling hen imod at blive en selvstændig 

nation, og derfor skal vi uddanne så mange som muligt så godt som muligt - også vores børn og 

unge med særlige behov.  

Jeg er sikker på, at langt de fleste faktisk er motiverede til at tage en uddannelse, men bremses i 

deres fremdrift af forhindringer, som vi ved fælles indsats kan fjerne eller gøre så meget mindre, at 

de bliver til at overkomme. Et vigtigt første skridt til dette er styrkelse af mulighederne for 

psykologhjælp og rådgivning for de studerende, samt en øget vejledningsindsats helt fra 

folkeskolen. 

Det er vigtigt, at folkeskolens undervisning tilgodeser alle børn, derfor er der stadig behov for at 

lærernes undervisning bliver styrket. Lærernes styrkelse af undervisningen vil resultere i, at 

elevernes læring bliver styrket. Der er stor ulighed i samfundet, men vi kan mindske den ulighed 

ved at have en bedre folkeskoleundervisning og styrkelse af elevernes læring. Vi skal have flere 

positive historier, som min egen; jeg kommer fra en fiskerfamilie og har gået i en god folkeskole. 

Jeg har i dag en videregående uddannelse og er et bevis på, at en god folkeskole og derfra 

motivationen til at læse videre, blev en god historie om uddannelse og et godt liv.  

Vort lands børn og deres drømme er det fremtiden skal formes efter. Vi har som forældre et ansvar 

for at vores børn får de bedste muligheder for at følge deres drømme. Vores samfund har 

dagtilbud til de mindste, folkeskole til de større og en bred vifte af uddannelsestilbud, som giver 

kompetencer til et job og en plads i samfundet. Vi skal som forældre sørge for at vores børn får det 

bedste ud af de muligheder, ved at støtte dem og give dem gode, stabile og trygge omgivelser at 

vokse op og udvikle sig i. Det er vigtigt, at vi forstår at børnene er vores største ressource i forhold 

til at bevare, udvikle og beskytte vores land.  

Vores folkeskole og uddannelsesinstitutioner skal fortsat forbedre kvaliteten i undervisningen, 

samtidig med, at de skal kunne rumme de unges forskelligheder i klasseværelset. Ligesom vi skal 

skabe bedre muligheder for at tage en uddannelse, der ikke kan tages herhjemme.  

Vi bor i et stort land, derfor er det vigtigt, at mulighederne for brug af fjernundervisning styrkes, så 

vi kan sikre flest muligt en god start på deres læring. Vi skal sikre, at alle børn fra 0-6 år bliver 
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tilbudt et pædagogisk udviklende dagtilbud. Efterskoler og højskoler giver flere lyst til at læse 

videre, derfor skal vi sørge for, at også disse får gode rammer.  

Flere skal have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. Dette gør vi ved at sikre flere 

praktikpladser og kollegiepladser samt skabe bedre mulighed for uddannelse udenfor Grønland. Vi 

skal sørge for, at kollegierne er tidssvarende og kan rumme både relativt unge studerende samt 

dem med familie.  

Uddannelserne indenfor byggeriet, fiskeriet, levnedsmiddel, social- og sundhedsområdet samt 

råstofsektoren skal tilpasses behovene i samfundet. Det er også vigtigt, at vores 

uddannelsessystem er internationalt konkurrence- og bæredygtigt og at vi tør lade os måle med 

andre lande.  

Denne uddannelsesstrategi, som du skal til at læse, er en videreudvikling af Uddannelsesplan I fra 

2005, som Landstinget dengang tiltrådte i enighed. Bygget på erfaringerne fra 2005 til nu, har vi 

arbejdet med en handleplan for at videreføre alle de gode initiativer, der er blevet startet under 

Uddannelsesplan I. Flere er kommet i gang, flere er blevet færdige og vi har fået flere nye 

uddannelser.  

Uddannelsesstrategien fokuserer på styrkelse af landets uddannelser og på tidlig indsats. Flere 

skal udleve ønsket om at tage en uddannelse og tilegne sig de værktøjer, der skal til for at 

gennemføre en uddannelse. Vi vil gerne opnå, at flest uddannede her i landet besætter de jobs, 

der bliver i fremtiden, - også i de nye erhverv. 

God læselyst 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling  

 

Nick Nielsen 
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1 Indledning 

Mennesker er vort lands største ressource. Både for samfundet og for den enkelte er det derfor 

vigtigt, at mulighederne for at tage en uddannelse tilbydes alle i vort land. Med planlægning, både 

økonomisk og strategisk, kan disse muligheder gøres endnu bedre.   

1.1 Hvorfor uddannelse? 

Naalakkersuisut vil arbejde for, at endnu flere gennemfører en uddannelse og dermed får bedre 

mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Derudover er en selvstændig nation vores fælles 

mål, og en af vejene til dette mål er, at flere får en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

Læring og udvikling starter, når barnet bliver født. Derfor skal det det enkelte barn tilbydes 

pædagogisk udviklende dagtilbud, enten via en daginstitution eller gennem målrettede tiltag i deres 

område for at sikre deres læring og udvikling. Et godt førskoleforløb skaber grundlag for en god 

skolegang og for videre læring.  

I folkeskolen skal eleverne tilegne sig kompetencer, som er nødvendige i det videre 

uddannelsesforløb. Folkeskolen skal styrkes, og den skal fortsat arbejde med at rumme børn med 

forskellige forudsætninger. Folkeskolens lærere skal klædes på til at kunne tilbyde den bedst 

mulige undervisning til alle elever.  

Gymnasierne har vokset sig store siden Uddannelsesplanen fra 2005. Gymnasiet er grundlaget for 

at gå videre i en videregående uddannelse, akademisk eller professionsrettet. Samtidig er også 

flere i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er vigtigt for at imødekomme arbejdsmarkedets 

behov for erhvervsuddannede i de kommende år, men det giver et pres på vores praktikpladser. 

Derfor skal der arbejdes på løsninger med skolepraktik. De unge opfordres også til at tænke 

udlandet ind, når de skal søge en erhvervsuddannelse. Der er allerede et godt samarbejde i gang 

med erhvervslivet i Danmark, og der er ansat praktik-koordinatorer i to af de Grønlandske huse, 

som skal hjælpe med at skabe kontakt mellem virksomheder og grønlandske elever.  

På de videregående uddannelser er antallet af studerende også steget. Den tendens ønsker vi 

skal fortsætte, samtidig med at endnu flere skal fuldføre deres uddannelse. Denne udvikling er 

vigtig, fordi der i fremtiden vil være et øget behov for personer med en videregående uddannelse, 

og for at kunne sikre at en højere andel af stillingerne i vores land – også i kommende nye erhverv 

– bliver besat af hjemmehørende arbejdskraft.   

Uddannelsesplanen fra 2005 har betydet, at  
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 43 % flere var i gang med en kompetencegivende uddannelse i 2012 i forhold til 2005; 

3861 var aktive ved udgangen af 2012. 

 64 % flere gennemførte en kompetencegivende uddannelse i 2012 i forhold til 2005; i 2012 

gennemførte 951. 

Uddannelsesområdet er inde i en positiv udvikling, men for at fortsætte denne, er det vigtigt, at vi 

fortsat udvikler området.  Vi kan ikke gøre alt på samme tid, så vi er nødt til at prioritere vores tiltag 

og indsatser. Vi skal sikre, at de rammer vi har, er bedst muligt udnyttet, og at flere, som går i gang 

med en uddannelse, også gennemfører den.  

Uddannelsesstrategien beskriver Naalakkersuisuts visioner og mål for uddannelsessektorens 

forskellige områder. Uddannelsesstrategien er en revision af den tidligere uddannelsesstrategi fra 

2012 og ligger i forlængelse af den ekstraordinære indsats, der allerede er i gang. 

Uddannelsesstrategiens visioner og mål vil også være baggrunden for de initiativer der ønskes 

igangsat i forbindelse med Uddannelsesplan II.    

Uddannelsesstrategien bygger på den viden, der er opbygget de seneste år blandt andet fra 

følgende:  

 I 2005 blev Uddannelsesplanen sat i værk.   

 I 2006 indgik Grønland en partnerskabsaftale med EU, som har sikret Grønland ca. 200 

mio. kr. årligt i sektorbudgetstøtte på uddannelsesområdet, i perioden 2007-2013. 

Aftalen har samtidig betydet, at Grønlands Selvstyre i endnu højere grad har haft fokus 

på resultater og fremdrift på uddannelsesområdet, idet der i partnerskabsaftalen ligger 

en afrapporteringsforpligtigelse på et sæt indikatorer.  

 Fra 2010 til 2011 blev den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og Børne- og 

Ungestrategien (BUS) udarbejdet i tværdepartementale arbejdsgrupper. Skatte- og 

Velfærdskommissionens arbejde blev også færdiggjort i denne periode.  

 Fra slutningen af 2012 er der arbejdet med interessent-inddragelse via arbejdsgrupper 

indenfor de forskellige områder af uddannelsessektoren. I anden halvdel af 2013 er der 

blevet afholdt workshops over to dage for forskellige uddannelsesområder. Til disse 

blev interessenterne inviteret til dialog, der mundede ud i et sæt anbefalinger for hvert 

område til naalakkersuisoq for uddannelse til brug for formuleringen af 

Uddannelsesplan II.   
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1.2 Uddannelsesstrategiens mål 

Vi mangler uddannet arbejdskraft over hele landet og i alle sektorer, og vi har derfor stadig behov 

for at hente udefrakommende arbejdskraft til mange jobs i samfundet. Uddannelsesstrategien skal 

sikre, at vi i højere grad uddanner vores egen befolkning til at besætte disse stillinger, så flere kan 

få bedre muligheder for at forsørge sig selv og deres familie.  

Det overordnede mål for uddannelsesområdet er:  

Af årgangene, som afslutter folkeskolen fra 2015, skal 70 % opnå en 

erhvervskompetencegivende uddannelse inden de fylder 35 år.    

Andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse måles ud af de 35 årige bosiddende i 

Grønland med data fra Grønlands statistik.  

1.3 Fokusområderne indenfor uddannelsesområdet 

Naalakkersuisut har udvalgt ti fokusområder indenfor uddannelsesområdet. Naalakkersuisut vil 

have specielt fokus på at udvikle disse områder med udgangspunkt i vores værdier. Disse værdier, 

som vi samtidig ønsker, skal være gennemgående for hele uddannelsesområdet er; inklusion, 

rummelighed, mangfoldighed, støtte, bæredygtighed og fælles ansvar. Det er vigtigt, at vi har fokus 

på at styrke disse værdier i vores land, hvor vi har så stor både faglig og social spredning. 

Naalakkersuisut mener, at vi i uddannelsessystemet, skal kunne inkludere og rumme alle borgere i 

vort land, vi skal dyrke vores mangfoldighed og vi skal støtte de personer, der har brug for en 

hjælpende hånd for at kunne gennemføre en uddannelse. Derudover mener Naalakkersuisut, at et 

bæredygtigt uddannelsessystem er en nødvendighed for at skabe et bæredygtigt samfund.  

Hvor der i de herunder listede fokusområder ikke er uddybende tekst, skyldes det, at området 

indgår i senere afsnit. 

Flere børn i dagtilbud 

Styrke folkeskolen 

Yngre i gang 

Gennemsnitsalderen blandt vores studerende på ungdoms- og videregående uddannelser er for 

høj. Det er aldrig for sent at tage en uddannelse, men vores unge skal opfordres til at gå tidligere i 

gang med en uddannelse, end de gør i dag, blandt andet for at sikre at grundlaget for vores 

velfærdssamfund kan opretholdes. Ved at gennemføre en uddannelse tidligt sikres den enkelte 
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samtidig et godt fundament for at kunne forsørge sin familie, og det giver de bedste muligheder for 

at få et job. Som ufaglært er jobsikkerheden mindre.  

Flere faglærte 

 
Højere gennemførsel 

Efter vi startede Uddannelsesplanen i 2005 er mange flere gået i gang med en uddannelse og flere 

har gennemført, men frafaldet er stadigt for højt. Vi skal arbejde med tiltag og initiativer, der kan 

hjælpe flere studerende til at gennemføre deres uddannelse. At falde fra en uddannelse, uanset 

årsag, er et skridt bagud for enhver. Ved at gennemføre en uddannelse opnår man en bedre 

selvfølelse, en følelse af selvstændighed, og man forbedrer sine fremtidsmuligheder.  

Bedre vejledning og rådgivning/psykologhjælp 

I de senere år er det blevet endnu mere tydeligt, at vejledning af de uddannelsessøgende er meget 

vigtig. Vejledningen skal kontinuerligt blive bedre og udvikle sig i takt med landets generelle 

udvikling. Vejledning er dog mere end bare uddannelsesvejledning. Den skal også omfatte; 

overgangsvejledning, livsvejledning, studieskiftsvejledning, flyttevejledning og vejledning til at søge 

hjælp. Derudover skal der arbejdes på tilbud om psykologhjælp til de studerende, der har brug for 

det, og der skal sikres vejledning til børn og unge med særlige behov, blandt andet med nedsat 

funktionsevne. 

Uddannelse udenfor Grønland 

Naalakkersuisut anerkender vigtigheden af, at vi får uddannet så mange som muligt. Samtidig 

erkender vi, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan udbyde alle uddannelser i vort land. Derfor skal 

der være fokus på unges muligheder for også at tage en uddannelse i andre lande. Unge, der 

søger vejledning om uddannelse, skal oplyses om muligheder og friheden til at vælge 

uddannelses- og praktikophold i udlandet.  

Øgede IKT kompetencer 

Det er vigtigt for både den enkelte person og for samfundet, at alle har kompetencer i at bruge IKT. 

For at opnå dette skal vi starte tidligt i barnets udvikling. Alle elever skal, når de forlader 

folkeskolen, være habile brugere af IKT. Efterfølgende skal den viden om IKT, som de unge har 

erhvervet op gennem uddannelsessystemet, udbygges, så de alle har et solidt kendskab til de IKT-

værktøjer, der er til rådighed enten på arbejdsmarkedet eller på de videregående uddannelser. 
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Ledelsesuddannelser 

Naalakkersuisut mener, at der inden for alle uddannelsesniveauer på ledelsesplan er behov for 

opkvalificering. Således får ledere alle steder indenfor alle fag nyttige værktøjer, så det er en god, 

handlekraftig og succesfuld ledelse medarbejderne møder. Ledelsesuddannelser er en væsentlig 

del af vores arbejde mod at blive en selvstændig stat, fordi gode ledere er nøglen til 

virksomhedens eller institutionens sunde udvikling og medarbejdernes trivsel.  

Optimal ressourceudnyttelse og effektvurdering 

Ressourcer, der er bevilliget til uddannelsesområdet, skal udnyttes optimalt til konsekvent at 

forfølge de overordnede strategier. Dette fordrer en stærk evalueringskultur, der løbende kan 

informere det administrative og politiske niveau om effekter af indsatsen. Samtidig er et optimalt 

brug af ressourcerne kun muligt, hvis der er en sammenhæng mellem alle uddannelsestilbud, 

ligesom eventuelle barrierer for at påbegynde en uddannelse systematisk opdages og nedbrydes. 

Der skal løbende handles i forhold til indsatser og institutioner, der vurderes ikke at levere 

tilstrækkelig kvalitet i forhold til de tildelte bevillinger. En præcis og omkostningsbevidst prioritering 

af bevillingerne er en forudsætning for at kunne understøtte de øvrige mål. Stordriftsmiljøer skal 

etableres i videst mulig omfang, da disse giver en mere effektiv udnyttelse af såvel de 

menneskelige som de økonomiske ressourcer.
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2 Førskoleområdet 

Livslang læring starter allerede i førskolen. Jo tidligere indsats vi kan levere og derved give 

børnene nogle gode forudsætninger for indlæring, des bedre for deres livslange læring.         

2.1 Status 

Der er 1500, svarende til 31 %, af børnene i alderen 0-5 år, som ikke er i offentlige eller private 

dagtilbud. Samtidig forudsiger fremskrivninger, at aldersgruppen vil vokse frem til 2018. Der er 

således et voksende behov for pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Derudover 

var 46 % af personalet i de offentlige daginstitutioner i 2012 uden pædagogisk uddannelse. 

2.2 Vision 

Visionen er, at alle børn har lige adgang til dagtilbud, som kan rumme dem og sikre deres 

læring og udvikling uanset deres sociale og kulturelle baggrund. 

Naalakkersuisut ønsker at sikre offentlige tilbud til alle børn i førskolealderen, for således at give 

børnene sociale kompetencer i forhold til jævnaldrende og de bedste forudsætninger for læring i 

deres skoletid og efterfølgende videre uddannelsesforløb.  

Indsatsens fokus er barnet og dets familie, da familien er et fundament for en tryg udvikling og 

opvækst. Samtidig med en helhedsorienteret forebyggelsesindsats gennem oplysningskampagner 

og opsporende indsats fortsættes arbejdet med at udvikle screeningsværktøjer til tidlig 

identificering af eventuelle udviklingsmæssige udfordringer hos børnene.  

 

Opkvalificering af personale og indsatser for at styrke fagligheden generelt i dagtilbuddene og i 

daginstitutionerne er af stor betydning ikke mindst i bygderne, hvor behovet for en indsats er størst. 

Derfor skal vi have en plan for, hvordan vi sikrer flere pædagogisk uddannede i dagtilbuddene 

både i vores byer og bygder. Det skal kortlægges, hvor og hvornår der skal ske en udvidelse eller 

nybygning af fysiske rammer, baseret på befolkningsfremskrivninger og regionale behov. På 

samme tid skal vi sikre, at systemet tager hensyn til børn med særlige behov.  

2.3 Mål 

Visionen på førskoleområdet er udmøntet i følgende målsætninger: 
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Andel af børn i dagtilbud 0-5 år 

 

Andel af pædagogisk uddannet personale 
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3 Folkeskoleområdet  

Folkeskolen er det vigtigste indsatsområde på uddannelsesområdet. Folkeskolen er det fundament 

al videre uddannelse bygger på. Når de unge går ud af folkeskolen, skal de derfor have opnået de 

kompetencer, der er nødvendige for deres videre uddannelsesforløb.  

Som forældre skal vi sørge for, at vores børn har de bedst mulige vilkår for at kunne modtage 

læring; et godt, stabilt og trygt miljø, hvor de bliver støttet til at forfølge de muligheder, der skal 

bære dem videre i livet.  

3.1 Status 

Folkeskolens afgangselever i 2013 er den første årgang, der har gennemført hele folkeskolen, 

siden implementeringen af folkeskolereformen Atuarfitsialak startede. I efteråret 2010 blev 

implementeringen af reformen evalueret, og Naalakkersuisut konstaterer, at der fortsat er for 

mange elever i folkeskolen, der ikke får den kvalitet i undervisningen, som reformen tilsigter.  

Desuden er der fortsat få unge, der starter på en ungdomsuddannelse direkte efter folkeskolen.  

3.2 Vision 

Folkeskolen skal gøre eleverne fagligt og menneskeligt klar til at påbegynde en 

ungdomsuddannelse.  Elevernes stærke sider skal dyrkes og være udgangspunktet for 

deres læring og udvikling. Folkeskolen skal kunne rumme eleverne i al deres 

mangfoldighed og være i stand til at inkludere dem uanset deres baggrund. 

Naalakkersuisut ønsker at fortsætte i den overordnede retning folkeskolereformen anviser, men 

ser et behov for at evaluere og videreudvikle folkeskolens undervisning og evne til at rumme og 

støtte alle elever; herunder elever med særlige udfordringer og undervisningsbehov.  

Alle børn, uanset social baggrund skal have de kompetencer, der skal til for at fortsætte videre i 

uddannelsessystemet. Naalakkersuisut ønsker derfor at fremme en skole, der tilbyder aktiviteter i 

forhold til alle børns forudsætninger og behov, hvor personalet er uddannet til at kunne tage sig af 

børnene i forhold til deres psykiske, fysiske, sociale og kulturelle udvikling og derigennem styrke 

deres velbefindende samt tilknytning til fællesskabet. Dette gælder også børn og unge med nedsat 

funktionsevne, som – ved behov – skal sikres særlige uddannelsestilbud. Der skal samtidig være 

fokus på rummelighed og udviklingsmuligheder i forhold til skolens stærke elever. 
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Naalakkersuisut mener, det er vigtigt for vores børns fremtid, at også forældrene tager ansvar for 

at understøtte deres børns læring. Det er forældrenes ansvar, at eleverne er klar til at modtage 

undervisning, når de møder i skole, og at der i hjemmet er opbakning til de tiltag, som foregår i 

skolen. For at understøtte dette mener Naalakkersuisut, at forældre, der har vanskeligt ved at 

udfylde denne rolle, på et tidligt tidspunkt skal have mulighed for at modtage støtte, rådgivning 

og/eller vejledning. 

Naalakkersuisut konstaterer, at folkeskolereformen mange steder først nyligt er søgt 

implementeret. Vi ønsker at sikre, at implementeringen bliver fuldført, og vi ønsker i samarbejde 

med kommunerne et specielt fokus på bygdeskolerne i denne proces. Det er vigtigt, at de 

nødvendige handlingsplaner bliver udarbejdet   

En af vores store udfordringer er, at det er svært at skaffe uddannede lærere til alle skoler i landet. 

Derfor må man se på alternative løsninger og udviklingsmuligheder for at imødekomme behovet 

for den bedst mulige undervisning til alle elever.  

Folkeskolen er et kommunalt ansvarsområde, og derfor ønsker Naalakkersuisut, at indfri vores 

visioner og målsætninger for folkeskolen i et tæt samarbejde med kommunerne.    

3.3 Mål 

Visionen på folkeskoleområdet er udmøntet i følgende målsætninger: 

Andel af folkeskolens afgangselever der går direkte i gang med en uddannelse 
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Andel af uddannede lærere i folkeskolen 

  

2010 2012 2017 2020 2024

By 82% 83% 91% 94% 98%

Bygd 44% 47% 54% 58% 63%

Total 73% 76% 84% 87% 92%
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4 Ungemålgruppen  

Ungemålgruppen er det samlede navn for gruppen af unge, der er mellem 16 og 18 år og er uden 

for uddannelsessystemet. De er ikke startet på en ungdomsuddannelse eller efterskole efter 

folkeskolen. Ungemålgruppen er også tidligere kaldt ’restgruppen’. 

4.1 Status  

43,5 % går ikke direkte videre i uddannelse efter folkeskolen, og ungemålgruppen er 61,9 % af den 

samlede bestand af 16-18 årige. Dette er høje andele internationalt sammenlignet. En sen start på 

ungdomsuddannelse betyder, at den enkelte kommer senere i gang med at bidrage til sin egen og 

samfundets økonomi. Samtidig kan det, at stå udenfor uddannelsessystemet være et problem for 

den enkeltes selvværd. Det medfører også, at alt for mange aldrig kommer i gang med en 

uddannelse og får svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

4.2 Vision 

Vi skal have en uddannelsesstruktur, hvor alle kan komme videre uanset deres baggrund. 

Visionen er, at de unge uden for uddannelsessystemet bliver inkluderet i systemet og får en 

kompetencegivende uddannelse.  

Det er vigtigt, at de unge går tidligt i gang med en kompetencegivende uddannelse. Jo længere tid 

der går, jo større risiko er der for, at de aldrig starter. For at få de unge til at fortsætte med at 

uddanne sig efter folkeskolen, skal vi have en udvidet vejledning af de unge. . Dette er vigtigt for at 

sikre at unge mellem 16 og 18 ikke havner i ungemålgruppen, som er de unge i den aldersgruppe, 

der ikke er i gang med en uddannelse eller i arbejde. Samtidig skal der ses på overgangen mellem 

folkeskolen og ungdomsuddannelserne, som af mange opleves som svær at overkomme. Der skal 

fokus på vejledning og initiativer, som kan få de unge tidligere videre i uddannelsessystemet efter 

folkeskolen. Såfremt det ikke er muligt at starte direkte på en ungdomsuddannelse, skal de enten i 

gang med et efterskoleophold eller et andet forløb, der leder videre til en ungdomsuddannelse. . 

Dette forløb skal i byer, der har en ungdomsuddannelsesinstitution, afholdes af denne. I de byer og 

bygder, der ikke har en ungdomsuddannelsesinstitution, skal forløbene fortsat afholdes af 

Piareersarfiit.  

Naalakkersuisut vil fokusere ekstra på de unge, der har faglige og sociale problemer eller nedsat 

funktionsevne, så disse unge også kan få sig en uddannelse og dermed forbedre deres egne 

livsbetingelser og gives mulighed for at bidrage til samfundet. 
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4.3 Mål 

Visionen for ungemålgruppen er udmøntet i følgende målsætning1: 

Ungemålgruppen 

  

Note: Ungemålgruppen er defineret som personer der er mellem 16-18 år og ikke går på en efterskole eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse. 

 

                                                 
1 Målsætningen for ungemålgruppen skal ses i sammenhæng med målsætningerne for folkeskolen. 
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5 Gymnasiet 

Den gymnasiale uddannelse er en studieforberedende og almendannende uddannelse. 

Uddannelsen er målrettet personer med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og 

abstraktion, og den sigter primært mod at kvalificere til videregående uddannelse. 

5.1 Status  

Siden Uddannelsesplan I blev formuleret i 2005 er antallet af studerende på gymnasieuddannelsen 

steget med 62 %. Samtidig er antallet af gennemførte steget med 129 %. Dog er 

gennemførselsprocenten stadig lav og den var i 2012 55,6 %.  På den gymnasiale uddannelse 

såvel som i mange andre dele af uddannelsessektoren er gennemsnitsalderen på de studerende 

høj. 

Gymnasiereformen trådte i kraft i august 2012. Der er nu otte studieretningsprofiler, de unge kan 

vælge imellem. Reformen giver et mere fleksibelt grønlandsk gymnasium, hvor eleverne starter på 

et fælles grundforløb, hvorefter de vælger mellem de forskellige studieretninger. Retningerne 

tilgodeser den enkelte elevs evner og interesser. Med den nye uddannelse har vi indført én 

gymnasial uddannelse, som har erstattet de tidligere grønlandske gymnasiale uddannelser: den 

almene gymnasiale uddannelse (GUX), højere handelseksamen (HHX) og højere teknisk eksamen 

(HTX).  

Et af reformens fokusområder er at forbedre de sociale læringsmiljøer, blandt andet ved at 

anerkende sammenhængen mellem studie- og kollegieliv, samt at sikre at flest mulige med særlige 

behov kan gennemføre den gymnasiale uddannelse. 

For at sikre en succesfuld implementering af gymnasiereformen vil den blive løbende evalueret. 

Den første del af evalueringen af reformen blev igangsat i efteråret 2013 og vil fortsætte over tre 

år. Evalueringen vil hvert år resultere i en evalueringsrapport, der vil tydeliggøre både 

implementeringsgraden af reformen samt resultaterne af den.  

5.2 Vision 

Den gymnasiale uddannelse skal være studieforberedende og almendannende. Den skal 

forberede eleverne til videregående uddannelse samt bidrage til et samfund af oplyste og 

aktive borgere. Studieretningerne skal med udgangspunkt i eleven skabe et stærkt fagligt 

og socialt fundament for det videre liv og den videre læring. 
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Det er Naalakkersuisuts mål, at de studerende skal starte tidligere. Derudover skal vi have fokus 

på, at flere studerende gennemfører. En højere gennemførselsprocent sikres blandt andet gennem 

bedre vejledning, så man undgår forkerte studievalg. Der skal fortsat være frafaldsbekæmpende 

initiativer i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de studerende. Sideløbende med, at 

den gymnasiale uddannelse skal have et højt fagligt niveau og forberede de studerende til en 

videregående uddannelse, er det også vigtigt, at den har rum til forskellighed. Dette betyder blandt 

andet, at der skal være fokus på at understøtte de studerende, der har faglige udfordringer i et eller 

flere fag, og at der skal være støtte og vejledning til de studerende, der har psykiske eller sociale 

problemer.  

Naalakkersuisut mener også, at der skal sikres et stærkt samarbejde med de studerendes forældre 

specielt i forhold til de studerende, der er under 18.  

5.3 Mål 

Visionen på gymnasieområdet er udmøntet i følgende målsætninger: 

Gennemførselsprocent 
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Antal gennemførte 

  

Note: inkl. studieforberedende kursus for voksne 

Andel af dimittender, der er i gang med en uddannelse efter to år  

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2012 2017 2020 2024

Grønland 142 315 319 330 358

Udland 8 38 35 35 35

Total 150 353 354 365 393
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Gennemsnitsalderen ved gennemførsel 

 

Note: ekskl. studieforberedende kursus for voksne 

 

2005 2012 2017 2020 2024

21,5 21,4 21,1 20,8 20,5

 20

 20

 20

 21

 21

 21

 21

 21

 22



20 
 

6 Erhvervsuddannelserne 

En erhvervsuddannelse er en erhvervskompetencegivende uddannelse, som giver direkte adgang 

til faglærte job på arbejdsmarkedet.  

Erhvervsuddannelserne er opbygget som vekseluddannelser, hvor eleverne veksler mellem at 

være i praktik i en virksomhed/skolepraktik og modtage undervisning på en branche-

/erhvervsskole. Eleverne tilegner sig de praktiske kompetencer i praktikken, og opnår både 

teoretiske og praktiske kompetencer i skoleundervisningen. 

6.1 Status 

Siden Uddannelsesplanen blev formuleret i 2005 er antallet af elever på erhvervsuddannelserne 

steget med 31 %. Samtidig er antallet gennemførte steget med 47 %. Dog er 

gennemførselsprocenten stadig lav og den var i 2012 42,5 %.  På erhvervsuddannelserne såvel 

som i mange andre dele af uddannelsessektoren er gennemsnitsalderen på de studerende høj. 

En af de største udfordringer på området er at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser. Mange af 

ansøgerne til erhvervsuddannelserne kan ikke finde en praktikplads, og kan derfor ikke starte på 

uddannelsen.  

Med indførelsen af bestyrelser for brancheskolerne i 2011 har man søgt at sikre brancheskolernes 

tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse bestyrelser består af medlemmer fra erhvervslivet, 

erhvervsorganisationer osv. Samtidig er skolerne med egne bestyrelser mere selvstændige, og 

dette medvirker til at sikre ejerskabet i erhvervet til de erhvervsuddannelser, der udbydes. 

6.2 Vision 

Erhvervsuddannelserne skal give eleverne mulighed for at specialisere sig indenfor deres 

stærke sider og interesser. Uddannelserne skal gøre de unge klar til at kunne påtage sig 

faglært beskæftigelse, men også sikre at de unge har en faglig udviklingshorisont. I tæt 

samspil mellem samfund, erhvervsliv og skoler skal erhvervsuddannelserne være 

bindeleddet mellem elevernes stærke sider og samfundets behov.  

For Naalakkersuisut er det  essentielt, at erhvervsuddannelserne udvikles i takt med 

arbejdsmarkedets behov, så der er sammenhæng mellem de unges kompetencer og 

arbejdsmarkedets efterspørgsel. Bestyrelserne for skolerne skal være med til at sikre relevans og 

sikre, at arbejdsmarkedets uddannelsesmæssige behov bliver tilgodeset i tilrettelæggelsen af 

uddannelserne. Dette gælder i de kommende år særligt i forhold til nye erhverv, hvor der, jf. 
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Naalakkersuisuts Råstof- og minestrategi, forventes oprettelse af mange nye arbejdspladser i 

tilknytning til råstof og minesektoren.  

Det er Naalakkersuisuts mål, at de studerende skal starte tidligere på deres erhvervsuddannelse. 

Derudover skal vi have fokus på, at flere gennemfører den uddannelse, de begynder. En højere 

gennemførselsprocent sikres blandt andet gennem bedre vejledning, så man undgår forkerte 

studievalg. Der skal fortsat være frafaldsbekæmpende initiativer i samarbejde med 

uddannelsesinstitutionerne og de studerende. Endelig skal der arbejdes på at forbedre de unges 

muligheder for at finde en praktikplads. Den store stigning i antallet af aktive på 

erhvervsuddannelserne presser kapaciteten – både i forhold til undervisningslokaler, 

kollegiepladser og undervisere. Derfor skal de unge tilbydes og støttes i at tage skoleophold 

og/eller praktikpladser i Danmark, for så at vende tilbage og bruge deres uddannelse her i landet, 

hvor vi mangler uddannede indenfor næsten alle fag.  

Samtidig er det vigtigt, at mindre bogligt stærke personer og personer med særlige behov også får 

mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og dermed får mulighed for at udvikle og aktivt 

forsørge sig selv. Dette ønsker Naalakkersuisut skal ske gennem inklusion, hvor der oprettes 

specielt tilrettelagte forløb for disse personer, hvor de kan deltage i undervisningen sammen med 

de andre elever. 

 

6.3 Mål 

Praktikpladser 

 
 
Note 1: Pga. manglende data er praktikpladser opgjort juli 2013 
Note 2: Kun praktikpladser i Grønland er inkluderet 
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Gennemførselsprocent 

  

 

Antal gennemførte 
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Gennemsnitsalder ved gennemførsel 
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7 Videregående uddannelser 

En videregående uddannelse kan både være en kort, mellemlang eller lang videregående 

uddannelse. Videregående uddannelser bygger som oftest oven på gymnasieuddannelsen, men 

kan også i nogle tilfælde bygge ovenpå en erhvervsuddannelse.  

7.1 Status 

Arbejdsmarkedet mangler folk med akademiske uddannelser. Samtidig viser fremskrivninger, at 

der i fremtiden vil være et endnu større behov for personer med en videregående uddannelse.  

Siden Uddannelsesplanen blev formuleret i 2005 er antallet af studerende på de videregående 

uddannelser steget med 50 %. Samtidig er antallet af gennemførte steget med 35 %. Dog er 

gennemførselsprocenten stadig lav jf. afsnit 7.3. På de videregående uddannelser såvel som i 

mange andre dele af uddannelsessektoren er gennemsnitsalderen på de studerende høj. 

Derudover forlænger mange studerende studietiden ud over normeret tid; dette gælder især 

kandidatstuderende. 

7.2 Vision 

De videregående uddannelser i landet skal tilbyde faglighed på internationalt niveau og 

forankres i landets historiske og kulturelle kontekst. Erhvervslivet skal inddrages som en 

aktiv medspiller for at sikre det faglige niveau.  

Studerende, som tager en uddannelse i udlandet, skal sikres de bedst mulige betingelser 

for at gennemføre deres uddannelse og for at vende hjem, når de er færdiguddannede.  

Antallet af færdiguddannede fra universiteter både her og i udlandet skal samlet set øges 

betydeligt inden for alle uddannelsesretninger.  

Naalakkersuisut mener, at det er vigtigt at uddanne vore unge til at varetage de akademiske 

stillinger på arbejdsmarkedet, så vi kan sikre, at vi er  aktive deltagere i udviklingen af vort land. 

På de videregående uddannelser er det  vigtigt at have fokus på vejledning, frafaldsbekæmpelse 

og inklusion af personer med særlige behov. Ydermere skal der være fokus på at sikre, at de 

studerende gennemfører deres uddannelse på normeret tid og dermed kommer hurtigere ud på 

arbejdsmarkedet.  
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Naalakkersuisut er interesseret i at udvide udbuddet af professionsrettede bacheloruddannelser, 

samt i at støtte oprettelse af flere uddannelser med struktur som ARTEK-modellen2. Dette blandt 

andet for at styrke og promovere det grønlandske uddannelsessystem internationalt. Det er vigtigt, 

at vi sikrer, at mest mulig viden om vort land og dets ressourcer bliver oparbejdet af personer med 

tilknytning hertil. Derfor er det også vigtigt at sikre at flest mulig af de studerende efter endt 

uddannelse vælger et job her i landet.  

7.3 Mål 

Gennemførselsprocent 

  

                                                 
2
 ARTEK-modellen er et samarbejde mellem en grønlandsk uddannelsesinstitution og en udenlandsk uddannelsesinstitution om at 

udbyde en uddannelse, der delvist afholdes i Grønland og delvist i udlandet. Udgifter til drift er delt melleminstitutionerne. 

2005 2012 2017 2020 2024

Kort videregående 50% 41% 48% 54% 60%

Bachelor 43% 47% 52% 55% 60%

Kandidat 80% 78% 80% 82% 85%
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Antal gennemførte 

 

 

2005 2012 2017 2020 2024

Grønland 16 27 29 32 35

Udland 14 17 19 22 25

Total 30 44 48 54 60
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Gennemsnitsalder ved gennemførsel 
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Gennemsnitlig studietid udover normeret tid i antal måneder 

 
 
Note: Kun uddannelser i Grønland 

2005 2012 2017 2020 2024

Kort videregående 0,3 5,0 5 4 3

Bachelor 3,9 5,0 5 4 3

Kandidat 28,4 13,5 13 11 8
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