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1 Indledning 

Uddannelsesmulighederne er efterhånden mange i vort land. Vi skal sikre, at kvaliteten af 

uddannelserne fortsat er høj, og at de unge har de bedste forudsætninger for at gennemføre den 

uddannelse de vælger. Med Uddannelsesplanen fra 2005 blev der etableret mange nye 

uddannelser, og der er flere aktive studerende nu end nogensinde tidligere. I de kommende år vil 

der være fokus på gennemførselsraterne, hos de studerende, vejledning, og at de unge går 

tidligere i gang med en uddannelse.  

Uddannelsesplan II er en handlingsplan som indeholder de initiativer, der ønskes igangsat over de 

næste år. Initiativerne understøtter Naalakkersuisuts visioner og mål, som er præsenteret i 

Uddannelsesstrategien 2014. Verden ændrer sig, og ny viden og nye udfordringer dukker op. 

Uddannelsesplan II er derfor ikke en plan, som indeholder samtlige initiativer, der skal 

gennemføres over de næste 10 år, men derimod en dynamisk plan, som årligt vil blive opdateret. 

Effekten af initiativerne i forhold til Naalakkersuisuts målsætninger vil blive målt årligt og på 

baggrund af dette, vil der ske en opdatering af planen samt en afrapportering om planens fremdrift 

til Inatsisartut ved efterårssamlingen. Dette giver handlefrihed til at imødekomme nye udfordringer, 

medtage ny viden og justere planen, hvor det er nødvendigt. 

Initiativerne i Uddannelsesplan II bygger videre på den positive udvikling skabt af 

Uddannelsesplanen fra 2005. Uddannelsesplan II er derfor ikke en erstatning for den tidligere 

uddannelsesplan, men derimod en videreudvikling, som fortsætter indsatsen og bygger videre på 

erfaringerne. På denne måde sikres både kontinuitet og fortsat udvikling. 

Som forberedelse til Uddannelsesplan II har Naalakkersuisut inviteret interessenter fra 

uddannelsessektoren og andre dele af samfundet til workshops, hvor de kunne komme med 

anbefalinger til den fremtidige udvikling på uddannelsesområdet.  

Uddannelsesplan II følger strukturen fra Uddannelsesstrategien, og lister målene for hvert 

uddannelsesområde efterfulgt af initiativer, der bidrager til at indfri målene. Derudover er der i 

Uddannelsesplan II et kapitel, der beskriver de tværgående initiativer.   
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2 Førskoleområdet 

2.1 Indledning 

Naalakkersuisut ønsker at sikre offentlige tilbud til alle børn i førskolealderen, så børnene udvikler 

sociale og personlige kompetencer og de bedste forudsætninger for læring i deres skoletid og 

efterfølgende videre uddannelsesforløb.  

Uddannelsesstrategien lister følgende mål: 

Andel af børn i dagtilbud 0-5 år 

 

Andel af pædagogisk uddannet personale 

 

2012 2017 2020 2024

By 56% 61% 66% 73%

Bygd 34% 39% 42% 47%

Total 54% 58% 64% 70%
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2.2 Initiativer 

For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: 

 Dagtilbud til alle 

 Meeqqerivitsialak 2014 

 Uddannelse og opkvalificering 

 Evaluering af Kammagiitta – Fri for mobberi 

 Helhedsorienteret tidlig indsats 

2.2.1 Dagtilbud til alle 

Formål  

Naalakkersuisut vil fortsætte arbejdet for, at der bliver dagtilbud til alle børn i førskolealderen. Alle 

børn skal derfor så vidt muligt tilbydes nutidige pasningsmuligheder. 

31 % af børnene går ikke i institution i 2013. Den største institutionstype er i 2013 den integrerede 

institution, hvor 36 % af børnene i førskolealderen er registreret. 18 % af børnene går i en 

børnehave og 12 % i en vuggestue. Derudover bliver 3 % af børnene i førskolealderen passet i 

dagpleje. Overordnet set er der flere børn i dagtilbud i dag end for fem år siden. Dette på trods af 

et generelt faldende antal børn i førskolealderen. Der er i dag dagtilbud i alle byer og 48 bygder. 

Dvs., at der mangler dagtilbud i ca. 12 bygder. 

Naalakkersuisut vil fortsat arbejde for at udvikle dagtilbud i bygder, hvor der i dag ikke findes 

dagtilbud. Disse kan etableres i allerede eksisterende rammer i det omfang, det er muligt. Der 

sigtes stadig mod at opkvalificere både nye og nuværende dagplejemødre samt familier med 

redskaber indenfor blandt andet pædagogik. Denne indsats skal gennemføres i et tæt samspil med 

kommunerne og uddannelsesinstitutionerne. 

Der skal udarbejdes en sektorplan for vurdering af fysiske rammer samt eventuelle anlæg. Dette 

ligger i forlængelse af en af anbefalinger fra førskoleworkshoppen, der handlede om at sikre 

passende fysiske rammer i førskolen. 

Naalakkersuisut ønsker i arbejdet med at sikre dagtilbud til alle børn at vurdere, hvorvidt de 

nuværende personalenormeringer på området er hensigtsmæssige. Personalenormeringer var 

også et diskussionsemne under førskoleworkshoppen. 

Status 

Arbejdet med sektorplanen og prioriteringen af anlægsmidlerne er startet. 
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Vurdering af personalenormeringer vil blive gennemført i 2014. 

Økonomi 

Førskoleområdet er grundlæggende et kommunalt område. For at styrke indsatsen er der afsat 10 

mio. kr. på hovedkonto 84.40.17 Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling) i Finanslov 2014 

og de kommende år til kapacitetsudvidelser på daginstitutionsområdet særligt rettet mod bygder og 

mindre byer.  

2.2.2 Meeqqerivitsialak 2014 

Formål  

Den gode daginstitution arbejder med pædagogiske principper for effektiv læring og udvikling for 

børn i førskolealderen. I disse år arbejdes der specifikt med udviklingen af værktøjer til screening 

af børns helbred, udvikling og skoleparathed. 

Det er Naalakkersuisuts mål at sikre den bedst mulige støtte til det enkelte barn i førskolealderen 

og derved sikre barnet en sund og indholdsrig udvikling. Arbejdet skal ske med henblik på at skabe 

en god overgang til skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til 

at lære, samt inspirere barnets tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder.  

Siden Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen fra 2008 har 

målsætningen været: 

 pædagogisk-psykologisk forskning inden for førskoleområdet 

 udvikling af nye former for dagtilbud til børn, herunder alternative dagtilbud til børn tilpasset 

bygdeforhold 

 uddannelse af pædagoger, herunder ved decentrale uddannelser 

 efter- og videreuddannelse af pædagogisk uddannet personale 

 kompetencegivende uddannelse af ufaglært personale 

 udvikling af værktøjer til statistisk dataindsamling 

 udvikling af værktøjer til screening af børns helbred, udvikling og skoleparathed 

 udvikling af retningslinjer for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene 

Status  

Arbejdet med udvikling af screeningsværktøjer samt udarbejdelse af en implementeringsplan 

forløber planmæssigt i Inerisaaviks regi og forventes færdiggjort inden juni 2014. Udover udvikling 

af screeningsværktøjer vil arbejdet på førskoleområdet koncentrere sig om gennemførelse af en 

akademisk diplomuddannelse for personale i daginstitutioner, materialeudvikling til det 
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pædagogiske arbejde, konference for kommunale fagchefer, kurser og coaching for 

daginstitutionspersonale i bygder samt afholdelse af en række konferencer og møder om overgang 

fra børnehave til skole forskellige steder i Grønland. 

Økonomi 

Der er afsat midler på hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den 

ekstraordinære uddannelsesindsats (tilskudsbevilling) i Finanslov 2014 til Meeqqerivitsialak. 

2.2.3 Uddannelse og opkvalificering 

Formål  

Perorsaanermik Ilinniarfik, Socialpædagogisk Seminarium, skal uddanne flere indenfor det 

pædagogiske fag. Naalakkersuisut vil fortsætte arbejdet for, at der bliver kvalificeret og uddannet 

personale i samtlige dagtilbud til børn i førskolealderen. Alle børn skal møde uddannet personale i 

daginstitutionerne. Såfremt der ikke er uddannet personale i dagtilbuddene, skal personalet 

tilbydes relevante opkvalificeringsmuligheder,. Alle børn skal mødes af troværdige voksne, der 

arbejder efter anerkendte pædagogiske principper og metoder, for at sikre, at alle får mulighed for 

en sund udvikling, vækst og læring.  

Andelen af pædagogisk uddannet personale var i 2012 overordnet set 54 %, og det dækker over 

store forskelle mellem byerne og bygderne. Byerne har en dækning på 56 %, mens bygderne har 

en dækning på 34 %.  

I forlængelse af anbefalingerne fra førskoleworkshoppen, vil Naalakkersuisut sikre en høj kvalitet 

af den decentrale pædagoguddannelse.  

Status 

Der er ultimo 2013 13 pædagoger i gang med en akademisk diplomuddannelse i almen 

pædagogik. 29 personer er i gang med en master i almen pædagogik, hvoraf 2 er pædagoger. 23 

personer er i gang med en master i pædagogisk psykologi, hvoraf 1 er pædagog. 

Økonomi 

Der er i Finanslov 2014 og i overslagsårene på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri på 

(Anlægsbevilling) afsat 20 mio. kr. til nye undervisningsfaciliteter i Ilulissat på Perorsaanermik 

Ilinniarfik. Derudover er der til udvidelse af kollegiemassen i Ilulissat i Finanslov 2014 og i 

overslagsårene afsat 30 mio. kr. på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbyggeri). 

Perorsaanermik Ilinniarfik har i Finanslov 2014 fået bevilling til udvikling af en 

socialpædagoguddannelse, som kan gennemføres ved fjernundervisning og kurser. 
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Perorsaanermik Ilinniarfik har i Finanslov 2014 fået bevilling til at etablere 

socialpædagoguddannelsen via fjernundervisning i 2014. Bevillingen er i Finanslov 2014 forhøjet 

med 3 mio. kr. på hovedkonto 40.92.16 Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenteret 

(Driftsbevilling). 

2.2.4 Evaluering af Kammagiitta – Fri for mobberi 

Formål 

Formålet er at evaluere og videreudvikle Kammagiitta.  

Anti-mobbeprogrammet Kammagiitta, som er udviklet af Red Barnet i samarbejde med Mary 

Fonden og Selvstyret, søges implementeret i alle landets daginstitutioner og folkeskoler. 

Programmet blev skudt i gang i 2012 og målet er, at alle daginstitutioner og skoler i kommunerne 

skal anvende programmet. Evalueringen skal klarlægge, hvordan materialerne fungerer og bliver 

modtaget i børnehaver og skoler landet over. 

Kammagiitta bygger på at: 

• mobning blandt børn er de voksnes ansvar 

• en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning 

• inddrage tilskuerne til mobning 

• udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod 

Status 

Kammagiitta er implementeret i de fleste institutioner: Evalueringen søges gennemført som et 

samarbejdsprojekt mellem Ilisimatusarfik, Maryfonden, Århus Universitet og Selvstyret.  

Økonomi 

Der er afsat midler i Finanslov 2014 på hovedkonto 40.01.08  Sektorprogram for uddannelse samt 

den ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling) til et samfinansieret ph.d.-stipendiat 

over tre år. 

2.2.5 Helhedsorienteret tidlig indsats 

Formål  

Det er Naalakkersuisuts mål at forbedre børnenes trivsel og opvækstbetingelser gennem 

sammenhængende, tværfaglige og ikke mindst lokalforankrede indsatser,som vil være med til at 

øge børnenes skoleparathed. Børnenes trivsel i familierne og lokalområdet skal styrkes gennem 

tæt og vedholdende samarbejde med forældrene allerede i de tidlige leveår. Børn har ret til en tryg 

opvækst fri for omsorgssvigt, overgreb og misbrug. Forældrene er de vigtigste omsorgspersoner i 
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barnets liv, hvorfor indsatser for at forbedre børnenes levevilkår må tage udgangspunkt i 

familiernes situation.  

Der skal derfor igangsættes en national indsats for at højne forældrenes omsorgsevne i form af en 

massiv tværfaglig, vejledende og differentieret forebyggelsesindsats. Konkret igangsættes en 

national oplysningskampagne om børns psykiske  sociale og fysiske udvikling og behov. 

Kampagnen formidles gennem TV og radio. Der etableres endvidere en rejsende ”forældreskole”, 

der har til opgave, at gennemføre forældrekurser om omsorg og opdragelse, målrettet alle 

forældre. 

Initiativet, som er et nyt indsatsområde, er rettet mod alle børnefamilier og skal give børnene de 

bedste forudsætninger for læring i dagtilbuddet, deres senere skoletid og efterfølgende videre 

uddannelsesforløb.  

Status 

Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal planlægge initiativerne til igangsættelse i 

2015.  

Viden- og Rådgivningscenter for Handikap (IPIS) under Departementet for Familie og Justitsvæsen 

har udviklet en 2-årig decentral vejlederuddannelse målrettet personale på institutioner og skoler, 

der arbejder specielt med børn og unge med ADHD og autisme. 

Økonomi 

Arbejdsgruppen udarbejder et budgetforslag, som søges prioriteret i Forslag til Finanslov 2015. 

Dette initiativ forventes i dialog med kommunerne gennemført indenfor deres økonomiske rammer. 
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3 Folkeskoleområdet 

3.1 Indledning 

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.  

Uddannelsesstrategien lister følgende mål: 

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

 

Andel af uddannede lærere i folkeskolen

  

2010 2012 2017 2020 2024

Efterskole 45% 45% 45% 45%

Ungdomsudd. 15% 12% 17% 23% 30%

Total 47% 57% 62% 68% 75%
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3.2 Initiativer 

For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: 

 uvildig evaluering af folkeskolen 

 kvalitets- og skoleudvikling 

 uddannelse og opkvalificering 

 revision af læreruddannelsen 

 udarbejdelse af tilstandsrapporter for skolebygninger  

 specialundervisning og inklusion 

 reorganisering af Inerisaaviks opgaver  

3.2.1 Uvildig evaluering af folkeskolen 

Formål  

Naalakkersuisuts ønsker i samarbejde med IMAK og kommunerne at fortsætte implementeringen 

af folkeskolereformen, så alle børn tilegner sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne 

fortsætte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Derfor skal der igangsættes en uvildig 

evaluering af folkeskolen. De helt overordnede emner for evalueringen er elevernes læring og 

udvikling, udbytte af undervisningen samt kvaliteten af skolens undervisning og omsorg. Dette 

arbejde indebærer en afdækning af folkeskolens rammebetingelser/organisering herunder 

afdækning og vurdering af Inerisaaviks, Ilinniarfissuaqs, skoleforvaltningernes og andre relevante 

aktørers aktiviteter og tilbud.  

Naalakkersuisut har som mål at evaluere på følgende overordnede fokusområder:  

 undervisningen, som det redskab, som skal facilitere elevernes læring  

 lovgivningen er rammen for elevernes læring og udbytte af skolernes tilbud 

 ledelsen skal sikre, at undervisningen bliver gennemført så den understøtter alle elevers 

læringsbehov 

 støttefunktionerne skal sikre, at eleverne modtager den undervisning, de har behov for  

 fysiske rammer. 

Evalueringen af folkeskolen er i tråd med anbefalingen fra folkeskoleworkshoppen om at lave en 

undersøgelse af, hvordan man underviser i folkeskolen i dag. 
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Status 

Der er udarbejdet et kommissorium for evalueringsarbejdet, og indledende undersøgelser igangsat 

i forhold til opgavens løsning, ligesom konkrete evalueringsspørgsmål er under udarbejdelse 

blandt de involverede parter. 

Evalueringsarbejdet forventes færdigt i slutningen af maj 2014 og skal munde ud i udarbejdelse af 

en særlig implementeringsplan for folkeskoleområdet.  

Økonomi 

Der er afsat midler på hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den 

ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling) i Finanslov 2014 til evalueringen. 

3.2.2 Kvalitets- og skoleudvikling 

Formål  

Initiativet skal medvirke til at sikre en effektiv styring og planlægning af kommunernes 

indsatsområder inden for folkeskolen. Dette skal opnås ved at kommunerne i samarbejde med 

Inerisaavik igangsætter skoleudviklingsprojekter i hver af kommunerne. Disse udviklingsprojekter 

er specielt tilrettet til den enkelte kommune, men har overordnet set fokus på styrkelse af 

implementeringen af folkeskolelovgivningen, herunder sikring af fokus på centrale dele af lovens 

formål og grundliggende principper. Disse principper omfatter elevens egne mål for læring, 

handleplaner og evaluering, trintestresultater og folkeskolens afsluttende evalueringer. Derudover 

omfatter de også udarbejdelse af vejledende årgangsdelte læringsmål, og en undervisningsramme 

med aktiviteter og læringsdialog med udgangspunkt i effektive undervisningsprincipper.  

Kommunerne har besluttet følgende indsatsområder: 

 Kommune Kujalleq:  

Kursus for timelærere på bygdeskoler og byskoler, kursus for undervisere i vidtgående 

specialundervisning, kursus for hjemmeundervisere fra fåreholdesteder, 

personaleopkvalificeringskursus for ansatte på elevhjem og fjernundervisning. 

 Qaasuitsup Kommunia: 

Fokus på faglig udvikling, overgange i barnets skolegang, implementering af 

evalueringskulturen, indsats over for svage læsere samt indførelse af kontraktstyring. 

 Kommuneqarfik Sermersooq: 

Faglighed, indskoling, sproglig indlæring og implementering af IT i undervisningen. 

 Qeqqata Kommunia: 
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Årsplanlægning forbedres, økonomi og ressourceforbrug forbedres, specialområdet kigges 

på, forebyggelse af ungemålgruppen, evaluering og opfølgning styrkes, fokus på tidlig 

indsats, især for børn med begyndende problemer og udarbejdelse af uddannelsespolitik.   

Naalakkersuisut har i planlægningen af folkeskolens udvikling i både bygder og byer brug for, at 

kommunerne fastlægger den fremtidige skolestruktur. Kommunerne skal tage stilling til, hvor 

mange bygdeskoler der skal være i kommunen, og hvilke klassetrin bygdeskolerne skal omfatte.  

Arbejdet med at udvikle undervisningens kvalitet i folkeskolen skal fortsætte. Naalakkersuisut vil 

derfor sammen med kommunerne fastsætte krav og kriterier for, hvordan undervisningens kvalitet 

kan udvikles, så bestemmelserne om folkeskolens formål og centralt fastsatte læringsmål i højere 

grad kan opfyldes. 

Det er, som anbefalet på folkeskoleworkshoppen, vigtigt, at hver enkelt skole fremadrettet arbejder 

med værdier, mål og visioner, der dækker alle skolens aktiviteter. 

Status 

Qaasuitsup Kommunia har som pilotprojekt i samarbejde med Inerisaavik igangsat kvalitets- og 

skoleudvikling på otte fokusskoler med det mål, at Qaasuitsup Kommunia når op på eller over 

gennemsnittet på landsplan i fagene dansk og matematik, i trintestene for elever i 7. klasse i 2016. 

Resterende kommuner tilbydes lignende tiltag inden for to år, således at samtlige kommuner vil 

være i gang med deres indsatsområder inden 2016.  

Økonomi 

Kommunerne finansierer selv deres kvalitetsudvikling, og Inerisaavik forestår kursusdelen af 

initiativet.  

3.2.3 Uddannelse og opkvalificering 

Formål  

Naalakkersuisut vil fortsætte arbejdet for, at der er kvalificeret og uddannet personale i samtlige 

skoler. Alle børn skal møde uddannet personale i folkeskolen. Såfremt der ikke er uddannet 

personale i skolen, skal personalet tilbydes relevante opkvalificeringsmuligheder, så de kan omgås 

børn på en pædagogisk forsvarlig og udviklende måde. Alle børn skal mødes af troværdige 

voksne, der arbejder efter anerkendte pædagogiske principper og metoder, for at sikre, at alle får 

mulighed for en sund udvikling, vækst og læring. Naalakkersuisut vil derfor i dialog med 

Ilinniarfissuaq og Inerisaavik etablere særlige kursus og videreuddannelsesforløb for ikke-
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uddannede undervisere. Desuden skal der etableres kursus- og efteruddannelsesmuligheder for 

undervisere, der underviser elever med særlige indlæringsbehov. 

Alle børn skal tilbydes læringsaktiviteter i forhold til deres forudsætninger og behov.  Skolens 

personale skal være uddannet til at kunne tage sig af alle børns psykiske, fysiske, sociale og 

kulturelle udvikling og derigennem styrke deres velbefindende og trivsel, modstandskraft samt 

tilknytning til fællesskabet.  

 Den ikke-uddannede del af underviserne skal enten tilbydes opkvalificering eller 

kompetencegivende uddannelsesforløb. Bygdepersonalets kompetenceudvikling er et særligt 

indsatsområde. 

 I forhold til undervisningen i yderområder kan kvaliteten af undervisningen højnes ved, at 

lærertimer fra byskoler afsættes til timelærervejledning. 

 Den uddannede del af lærerstaben skal fortsat tilbydes overbygningsuddannelser på 

akademisk niveau. 

 For at støtte den tidlige indsats for elever med særlige behov igangsættes opkvalificering i form 

af kurser og videreuddannelsestilbud til alle personer, der har med elevgruppen at gøre. (Se 

Initiativ Specialundervisning og inklusion) 

 Ledernes administrative, organisatoriske og pædagogiske ledelseskompetencer skal styrkes 

gennem opkvalificeringsinitiativer. 

I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere ansat. Derudover opererer 

kommunerne med et betydeligt antal overtimer til kompensation for manglen på uddannede lærere 

i folkeskolen. Særligt i bygderne anvendes ikke uddannet personale (over 50 %), mens den ikke 

uddannede del af underviserne i byerne stadig udgør ca. 20 %. 

Kun 6,4 % af undervisningen i specialundervisningen varetages i dag af lærere med supplerende 

specialpædagogisk uddannelse. 14 % af underviserne i specialundervisningen er timelærere.  

Dette initiativ understøtter samtidig flere af anbefalingerne fra folkeskoleworkshoppen om en 

styrkelse af uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen. 

Status 

Der er de seneste fem år blevet uddannet 32 folkeskolelærere fra Ilisimatusarfik i gennemsnit. 

Derudover videreuddanner Inerisaavik årligt 90 personer, svarende til 30 årskursister. Der var 

ultimo 2013 knapt 1.100 undervisere ansat i folkeskolen, heraf er godt 860 læreruddannede. 
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Økonomi 

Initiativet finansieres gennem prioritering af bevillingen til Ilisimatusarfik, hovedkonto 40.92.13 

Universitetsparken, Ilimmarfik (Driftsbevilling). 

3.2.4 Revision af læreruddannelsen 

Formål  

Naalakkersuisut ønsker en revision af læreruddannelsen, så uddannelsen bliver tidssvarende, 

tilpasset folkeskolelovgivningen, resultaterne fra evalueringen af folkeskolen og andre initiativer. 

Institut for Læring ved Ilisimatusarfik har udarbejdet forslag til ændring af studieordningen 

vedrørende den professionsrettede bacheloruddannelse. 

Initiativet skal sikre, at folkeskolens lærere er opdateret i forhold til folkeskolens formål og mål, 

læringsmål samt den nyeste pædagogiske forskning. Endvidere skal læreruddannelsen være 

orienteret om og aktivt deltage i det pædagogiske udviklingsarbejde i folkeskolen, så uddannelsen 

også fokuserer på de aktuelle problemstillinger i dagens folkeskole. 

Derudover skal initiativet med ændringen af studieordningen for den professionsrettede 

uddannelse sikre, at flest mulige lærere underviser i fag, de er uddannet til at undervise i. 

Ændringen af studieordningen vil også indebære, at de studerende skal vælge et af folkeskolens 

store fag (grønlandsk, dansk, matematik, engelsk) som et af de to eller tre linjefag. Det er vigtigt 

med en jævn fordeling af studerende på linjefagene for at undgå over- eller underkapacitet på de 

enkelte fag.  

Endelig skal der udbydes et nyt linjefag i specialpædagogik. Formålet med dette er at styrke 

lærernes kompetencer i at kunne undervise børn med særlige behov, og at den store mangel på 

lærere med speciale i specialpædagogik bliver mindre. Denne del af initiativet er en af de 

anbefalinger, der blev givet på folkeskoleworkshoppen. 

Status 

Læreruddannelsen er reguleret i henhold til lov om Ilisimatusarfik i 2007. Læreruddannelsens 

studieordning reguleres derfor af det akademiske råd ved Ilisimatusarfik. Naalakkersuisut vurderer, 

at der er behov for en gennemgribende vurdering og reform af læreruddannelsen. 

Økonomi 

Revisionen skal ske indenfor Ilinniarfissuaqs bevillingsramme. Ekstra linjefag vil kunne finansieres 

indenfor de eksisterende ressourcer.  
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3.2.5 Udarbejdelse af tilstandsrapporter for skolebygninger   

Formål  

For at skabe de bedste og nutidige rammer for elevernes læring udarbejdes en ny tilstandsrapport 

af eksisterende bygninger og en behovsanalyse i samarbejde med kommunerne, herunder 

elevhjem. 

Der blev udarbejdet en tilstandsrapport i 2005 med senere revideringer, som har dannet 

udgangspunkt for prioriteringerne i finansloven. 

Det bør afdækkes hvor mange skolehjem og skolebygninger, der er brug for, og dette afhænger af 

hvilken skolestruktur kommunerne beslutter sig for. Fremtidens skolestruktur bør fastlægges 

snarest og tage højde for den demografiske udvikling og udvikling i bosætningsmønstret.  . Der bør 

ske en afklaring af, hvordan og hvornår anlægsforpligtelsen skal overdrages til kommunerne. 

På længere sigt vil en forbedring af de fysiske rammer kombineret med en øget pædagogisk 

indsats føre til øget trivsel for børnene og de unge. 

I forbindelse med folkeskoleworkshoppen blev det også anbefalet, at skolehjemmene bliver 

forbedrede.  

Status 

Arbejdet med at udarbejde tilstandsrapporter er påbegyndt i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Økonomi 

Afdækningen af behov og de nuværende faciliteters tilstand er i udgangspunktet en kommunal 

opgave. 

Det anslås, at en sådan afdækning vil koste cirka 5 mio. kr. 

3.2.6 Specialundervisning og inklusion 

Formål  

Naalakkersuisut konstaterer et stort behov for at styrke specialundervisningen og udviklingen af en 

rummelig og inkluderende skole. Alt for mange børn bliver i dag henvist til én eller anden form for 

specialundervisning og afskåret fra samværet med jævnaldrene kammerater og fra andre 

fælleskaber. I 2012 modtog 1511 elever (ca. ¼ af alle elever i folkeskolen) én eller anden form for 

specialundervisning eller anden specialpædagogisk tilrettelagt undervisning. Af disse modtog 502 

elever vidtgående specialundervisning enten i specialklasse (62 %), på hold 22,6 %, 

eneundervisning (11,9 %) eller personlig assistance (1,9 %). 
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Én af de vigtigste formål med Atuarfitsialak er at tilbyde alle elever – uanset bosted eller 

socioøkonomisk baggrund - undervisning baseret på elevernes forudsætning og behov. De 

seneste mange år er andelen af elever, der henvises til specialundervisning, steget. Undersøgelser 

fra andre lande viser imidlertid, at det kan være godt for børn både fagligt og socialt, at flere elever 

tager del i den almindelige undervisning, hvis undervisningen tilrettelægges på den rigtige måde, 

og lærerne er klædt på til opgaven. Dette omfatter også integration af bevægelse og motion i 

skoledagen som kan være meget vigtigt for at integrerer en del af de unge med særlige behov i 

den normale undervisning. Formålet med initiativet er derfor at inkludere en langt større del af vore 

elever med særlige behov i den almindelige undervisning for at styrke elevernes personlige, 

sociale og faglige udvikling og læring. Der vil dog stadig være behov for specialundervisning i et 

vist omfang.  

Naalakkersuisut vil i samarbejde med kommunerne igangsætte et arbejde, som skal sikre en større 

forældreinddragelse i forhold til folkeskolens drift og udvikling. Dette kunne ske i form af etablering 

kommunale fællesråd for skolebestyrelserne serviceret af et sekretariat. På den måde kan 

skolebestyrelserne sikres en platform i den fremtidige folkeskoledebat. Øget forældreansvar og 

inddragelse var en klar anbefaling på folkeskoleworkshoppen. 

Naalakkersuisut vil i dialog med kommunerne, IMAK, forældrene, Inerisaavik og Ilinniarfissuaq for 

at påbegynde en proces mod en rummelig folkeskole for alle. (Se også initiativet: Kvalitets- og 

skoleudvikling). 

Status 

Det forventes, at dialogen med IMAK og kommunerne om den rummelige folkeskole og om at 

formulere konkrete initiativer fortsættes i 2014. 

Økonomi 

Initiativet forventes finansieret inden for de eksisterende økonomiske rammer. De midler, der 

frigives som følge af færre omkostninger til specialundervisning, der er adskilt fra 

normalklasseundervisning, forventes blandt andet benyttet til at fremme inklusionen i 

normalklasser i form af eksempelvis tolærerordninger og lignede pædagogiske tiltag. 

3.2.7 Reorganisering af Inerisaaviks opgaver.  

Formål 

Formålet med dette initiativ er at styrke elevernes læring og styrke lærernes undervisning. 
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Status 

Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling har indledt dialogen med 

Ilisimatusarfiks bestyrelse og vil i løbet af 2014 afklare, hvordan Inerisaaviks aktiviteter fremtidigt 

organiseres. 

Økonomi 

Det forventes at reorganiseringen er budgetneutral.  
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4 Ungemålgruppen 

4.1 Indledning 

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

der går, inden de kommer i gang, desto større risiko er der for, at de aldrig starter. Det er vigtigt at 

sikre, at unge mellem 16 og 18 år ikke havner i ungemålgruppen, defineret som de unge i 

aldersgruppen, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller går på en efterskole.  

Uddannelsesstrategien lister følgende mål: 

Ungemålgruppen 

  

4.2 Initiativer 

For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: 

 afdækning af ungemålgruppen 

 ophold på højskoler og efterskoler 

 klargøringsforløb på ungdomsuddannelsesinstitutionerne midlertidig kapacitetsudvidelse på 

ungdomsuddannelserne 

4.2.1 Afdækning af ungemålgruppen 

Formål 

Med dette initiativ ønsker Naalakkersuisut at afdække gruppen af unge, der ikke kommer i gang 

med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen eller efter afsluttet efterskoleophold. Denne 

afdækning vil blive iværksat af Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling som en 
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kvantitativ analyse, der udarbejdes i samarbejde med blandt andet Inerisaavik, Departementet for 

Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og Grønlands Statistik.  

Der er i dag mange unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen, efterskole 

eller ikke gennemfører den uddannelse, de starter på og dermed havner i ungemålgruppen. 

Samtidig er der i dag i begrænset viden om, hvem de unge i målgruppen er, hvorfor de havner der 

og hvilke særlige behov de har. Derfor er målet med afdækningen i fremtiden at kunne lave en 

mere målrettet indsats både overfor de unge, der er i risiko for at ende i ungemålgruppen og de 

unge, der allerede er havnet i den. Der kan blandt andet være unge, der har problemer med 

ordblindhed, ADHD, personer med fysiske og psykiske handikaps, personlige problemer eller 

andet, som kræver psykologhjælp. 

Status 

Indsamling af data er påbegyndt i 2013, og det videre arbejde med afdækningen fortsætter i 2014. 

Økonomi 

Der er afsat midler til indhentning af data og eksternt konsulentarbejde på hovedkonto 40.01.08 

Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling) i 

2014. 

4.2.2 Ophold på højskoler og efterskoler 

Formål 

Naalakkersuisut ønsker, at flere unge skal have mulighed for at komme på højskole- eller 

efterskoleophold i Danmark. Der er derfor afsat midler, så flere unge fra økonomisk trængte 

familier får mulighed for at komme på et sådant ophold.   

Initiativet skal sikre unge, der efter folkeskolen har sproglige vanskeligheder eller mangler 

kompetencer for at komme videre i deres uddannelsesforløb, mulighed for at tilegne sig disse på 

højskole- og efterskoleophold i Danmark. I forhold til efterskoleopholdene fokuseres der på elever 

med manglende færdigheder fra folkeskolen, mens højskoleopholdene er for elever med primært 

sociale problemer og/eller manglende sproglige kompetencer. Tildelingen af pladser til de unge 

foregår gennem Piareersarfiit. 

Status 

Initiativet blev igangsat i 2013, hvor ca. 40 elever var på efterskole og højskole gennem de 

ekstraordinære midler. Udrulningen af initiativet til alle kommuner fortsætter i 2014. 
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Økonomi 

Initiativet er finansieret i Finanslov 2014 og i overslagsårene med midler på hovedkonto 40.01.08 

Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling).  

4.2.3 Klargøringsforløb på ungdomsuddannelsesinstitutionerne 

Formål 

Formålet med dette initiativ er at lave klargøringsforløb for de unge, der ikke kan fortætte direkte 

på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen på grund af manglende faglige kompetencer som for 

eksempel sprog. Naalakkersuisut ønsker at klargøringsforløbet skal foregå på 

ungdomsuddannelsesinstitutionerne i de byer, hvor det er muligt, så overgangen mellem 

klargøringsforløb og ungdomsuddannelser lettes. Hvor dette ikke er muligt skal opkvalificeringen 

stadig foregå på Piareersarfiit.  

Samtidig skal Piareersarfiits indsats for at opkvalificere de unge styrkes med to tiltag, disse er:  

• målrettede klargøringsforløb af ikke-boglig karakter 

• merkapacitet for ungemålgruppen  

Status 

På nuværende tidspunkt afholdes klargørende forløb som udgangspunkt af Piareersarfiit. Det 

forventes, at klargøringsforløb på ungdomsuddannelsesinstitutionerne tidligst vil kunne 

igangsættes i august 2015. 

Indsatsen på Piareersarfiit med målrettede klargøringsforløb af ikke-boglig karakter blev startet i 

2013 og indtil videre har ca. 80 gennemført forløbet. 

Indsatsen med merkapacitet på Piareersarfiit for ungemålgruppen blev igangsat i 2013. 

Økonomi 

Oprettelse af klargøringsforløb på ungdomsuddannelser vil medføre en omprioritering af midler fra 

hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit (Tilskudsbevilling) til ungdomsinstitutionernes driftsbevillinger 

og aktivitetsafhængige tilskud. 

De ikke-boglige forløb er finansieret i Finanslov 2014 og i overslagsårene med 3 mio. kr. på 

hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit (Tilskudsbevilling).  

Indsatsen for at give merkapacitet for ungemålgruppen er finansieret i Finanslov 2014 og i 

overslagsårene på hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit (Tilskudsbevilling) uddannelseskvoter med 

kr. 2 mio. kr. ligeledes er Piareersarfiit projekter finansieret på samme hovedkonto med 500.000 kr. 



22 
 

4.2.4 Midlertidig kapacitetsudvidelse på ungdomsuddannelserne 

Formål 

Dette initiativ skal give mulighed for, at en større del af befolkningen kan få en uddannelse. I dag er 

kapaciteten på ungdomsuddannelserne  så stor, at hele den ungdomsårgang, der hvert år forlader 

folkeskolen, faktisk kan optages. Der er dog et midlertidigt behov for også at skabe plads til den del 

af befolkningen, der endnu ikke har taget en uddannelse. 

For at dække det midlertidige kapacitetsbehov, skal der gøres brug af fleksible og kreative 

løsninger. Dette skal ikke omfatte anlægsinvesteringer. I stedet skal der søges løsninger i 

eksisterende bygninger, som kan imødekomme behovet for ekstra kapacitet i den begrænsede 

periode. 

Midlertidig kapacitetsudvidelse skal også skabes ved at gøre brug af uddannelsesmulighederne i 

Danmark og det øvrige udland.  

Status 

Arbejdet med at skabe midlertidig kapacitet vil blive igangsat i 2014. 

Økonomi 

Der forventes ikke udgifter til anlægsinvesteringer. Dog må der påregnes forøgelser på 

driftsbevillinger og aktivitetsafhængige tilskud på de uddannelsesinstitutioner, hvor kapaciteten 

øges.  

Midlertidig udvidelse af kapaciteten på ungdomsuddannelsesinstitutionerne vil medføre udgifter på 

hovedkonto 40.02.07 Særydelser, rejseudgifter mm., institutionerne (Tilskudsbevilling) og 

hovedkonto 40.02.06 Stipendier og børnetillæg (Lovbunden bevilling). 

Brugen af uddannelseskapacitet i udlandet vil medføre øgede udgifter på hovedkonto 40.02.07 

Særydelser, rejseudgifter mm., institutionerne (Tilskudsbevilling). 
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5 Gymnasiet 

5.1 Indledning 

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 vil også prioritere, at der sikres et styrket samarbejde med de studerendes 

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

Uddannelsesstrategien lister følgende mål: 

Gennemførselsprocent 

 

 

 

 

2005 2012 2017 2020 2024

51% 56% 62% 67% 75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



24 
 

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
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Total 150 353 354 365 393
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Gennemsnitsalder ved gennemførsel 

 

Note: ekskl. studieforberedende kursus for voksne 

5.2 Initiativer 

For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: 

 Gymnasiereformen 

 Udvidelse og bedre udnyttelse af de fysiske rammer 

5.2.1 Gymnasiereformen 

Formål 

Gymnasiereformen fra 2012 introducerer en ny uddannelse, hvor der er fokus på det hele 

menneskes udvikling og som giver den enkelte elev de bedst mulige forudsætninger for faglig og 

social udvikling. I takt med at den nye gymnasiale uddannelse implementeres, er målet, at flere 

unge – herunder også flere yngre, der lige kommer fra folkeskolen. Målet med reformen er, at flere 

unge tiltrækkes, rummes og fastholdes i stærke faglige udviklingsmiljøer, så de efter tre år er 

parate og motiverede til de videregående uddannelser.   

Lovgivningen og alle fagbilag er blevet tilpasset den hverdag gymnasieleverne og skolerne 

befinder sig i, og følger de internationale standarder. Det vil blandt andet sige en hverdag, hvor de 

fleste elever modtager undervisning på deres andet sprog, hvor mange flytter langt for at tage 

uddannelsen og en hverdag, der er præget af kulturmøder. Herudover er der med reformen 20 

overordnede tiltag, som kan samles under tre indsatsområder. Kernen i de tre områder er 

pædagogik, faglighed og vejledning. 
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Pædagogik 

Under det pædagogiske indsatsområde tages der udgangspunkt i den enkelte elev, hvorfor fokus 

blandt andet ligger på andetsprogspædagogik, kulturbaseret læring samt at skabe en ny 

pædagogisk uddannelse for nye undervisere.  

Ligeledes produceres der grønlandske undervisningsmaterialer, der understøtter de pædagogiske 

arbejdsformer, og der satses på IKT, E-lærings- og fjernundervisningsmetoder for at forbedre de 

faglige muligheder og pædagogiske arbejdsformer.  

Faglighed 

Fagligheden styrkes både for elever, lærere og ledere via en massiv indsats på efter- og 

videreuddannelse både i forhold til pædagogik og faglige kompetencer. Der arbejdes også på at 

opbygge kompetencer, der støtter elever med særlige behov – herunder eksempelvis elever med 

læse- og skrivevanskeligheder.  

Med reformen er det ligeledes blevet muligt for skolerne at lave særligt tilrettelagte forløb for 

elever, der af den ene eller anden grund er kommet fagligt bagud, ligesom skolerne nu kan tilbyde 

frivillig undervisning for både elever, der har det svært i uddannelsen og for de elever, der gerne vil 

udfordres yderligere. 

Reformen har introduceret lærerteams, der arbejder for den enkelte klasses udvikling og trivsel – 

socialt og fagligt. Lærerteamet er med til at sikre koordinationen og opprioriteringen af det 

flerfaglige samarbejde og elevernes studiemetodiske kompetencer. 

For at opprioritere elevernes studiemæssige færdigheder er faget studiemetodik indført som 

obligatorisk fag, ligesom to andre nye fag: kulturfag og science er indført for at styrke elevernes 

udviklingsmuligheder.  

Ligeledes introduceres studieretninger, hvor samspillet mellem fagene skaber bestemte faglige 

profiler. På den måde kan elever, der er særligt motiverede for et bestemt fagområde, følges ad i 

en studieretning og opnå flere fag på et højere niveau end tidligere, hvor spredningen i elevernes 

interesser og forudsætninger i den enkelte klasse var meget høj.  

Alle studieretninger er designet således, at de orienterer sig mod forskellige videregående 

uddannelser. Det betyder blandt andet, at der er indlagt obligatoriske højniveaufag i 

studieretningerne, som er målrettet de videregående uddannelsers adgangskrav.  

Derudover er der, for at sikre vidensdeling og udvikling i det enkelte fag, ansat otte fagkonsulenter 

blandt underviserne i gymnasieskolerne, der arbejder for faglig udvikling på tværs af skolerne. 
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Status 

Den nye gymnasiale uddannelse startede i august 2012, og den første årgang dimitterer i 

sommeren 2015. En løbende ekstern evaluering af implementeringsgraden af reformen og de 

underliggende tiltag blev startet i anden halvdel af 2013. Evalueringen vil, efterhånden som 

implementeringsgraden stiger, fokusere på effekten af reformen. Evalueringen forventes at være 

med til at kortlægge, hvor reformen eventuelt skal justeres i 2017, og igen i 2022 for at opnå dens 

overordnede mål.  

Økonomi 

Gymnasiereformen og alle initiativer herunder blev ved vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 13 af 22. 

november 2011 sikret finansiering. Reformen var således finansieret i Finanslov 2014 fordelt på 

forskellige hovedkonti med henholdsvis 14,7 mio. kr. i 2012, 21,1 mio. kr. i 2013 og herefter med 

21,7 mio. kr. årligt i overslagsårene.   

5.2.2 Udvidelse og bedre udnyttelse af de fysiske rammer 

Formål 

Som følge af stigningen i elevantallet og udfordringer i forbindelse med nedslidte bygninger og 

skimmelsvamp, er der behov for udvidelser og ændringer i den fysiske kapacitet i form af 

klasserum, faglokaler og arbejdspladser til personalet. Dette er vigtigt i forhold til at sikre, at 

læringsmiljøerne er tilstrækkelige og understøtter mængden af elever, samt den stigende gruppe 

af yngre elever og gruppen af elever med børn. 

Kollegiemassen og gymnasieskolen i Aasiaat udbygges og renoveres. Skolen er bygget til fire 

spor, men kører i dag som følge af en massiv tilgang af elever som en syvspors skole. Derfor er 

der igangsat udvidelse af skolen, så den reelt bliver tilstrækkelig til at varetage syvspors aktiviteter. 

Ligeledes har elevstigningen skabt et merbehov på kollegierne, der lige nu dækkes af eksterne 

lejemål, hvilket er unødigt ressourcekrævende. Der er derfor igangsat anlæg af yderligere 

kollegiekapacitet. Derudover skal de unge på ungdomsuddannelserne også i fremtiden bo to på 

egnede  kollegieværelser. Dette vil både være med til at løse kapacitetsproblemet, og samtidig 

give de unge mulighed for at støtte hinanden, hvilket skal være med til at øge 

gennemførselsprocenten. 

Den fysiske kapacitet på NI Qaqortoq og GU Qaqortoq, der i 2012 fusionerede, er ligeledes 

presset blandt andet på grund af skimmelsvamp. Med det eksisterende elevtal kan faglokaler og 

klasserum ikke dække behovet. Det går blandt andet ud over elevernes skemaer, der ikke kan 

lægges optimalt for den enkelte elevs hverdag, hvilket blandt andet giver udslag i højere fravær. I 

forbindelse med sammenlægningen af skolerne, er der derfor prioriteret en renovering- og 
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udvidelse af skolerne for at også at imødekomme det nye behov for en sammenhængende skole, 

og sikre den ønskede synergieffekt af fusionen.  

Status 

Udvidelsen af GU-Aasiaat er planlagt til at gå i gang januar 2014 og forventes at være færdig 

ultimo 2015. For at kunne afvikle størstedelen af de eksterne lejemål, bygges der nye kollegier. 

Kollegiebyggerierne er allerede påbegyndt, og sidste kollegiebygning forventes færdig i 2014.  

Processen med renovering og udvidelse af skolen i Qaqortoq planlægges påbegyndt 2014, 

således at de fysiske rammer kan rumme både erhvervsuddannelserne, den gymnasiale 

uddannelse og de kortere videregående uddannelser, som institutionen tilbyder.  

Økonomi 

Udvidelsen af GU-Aasiaat er finansieret med 89,4 mio. kr. fordelt på midler fra Anlægs- og 

renoveringsfonden, Finanslov 2014 hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling).  

Udvidelsen af kollegiemassen i Aasiaat er finansieret fra Anlægs- og renoveringsfonden i 

Finanslov 2014 på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling) med 136,8 mio. kr. 

Renoveringen og udvidelsen af skolen i Qaqortoq er i opstartsfasen finansieret med 35 mio. kr. i 

2014 og 20 mio. kr. i 2015 i Finanslov 2014 på hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri 

(Anlægsbevilling).  Der er afsat 4 mio. kr. til forsøgsbyggeri af kollegier i Qaqortoq på Finanslov 

2014 på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling). 

5.2.3 Formalisering af studieforberedende kursus (for voksne) 

Formål 

Det studieforberedende kursus for voksne har kørt som en forsøgsordning på gymnasiet i Nuuk 

siden 2005 og siden 2008 på gymnasiet i Aasiaat. Målgruppen er voksne over 23 år med mindst 

tre års erhvervserfaring, der gerne vil læse videre på en mellemlang videregående uddannelse, 

men mangler den uddannelsesmæssige baggrund. Erfaringerne fra forsøgsordningen har givet en 

erkendelse af, at kurset bør fortsætte i en fagligt og pædagogisk forbedret form.  

Omstruktureringen af det studieforberedende kursus vil medføre et fagligt løft for kursisterne, 

samtidig vil kurset blive forlænget til 1,5 års studie.  Fremover vil kurset endvidere kun udbydes 

hvert andet år og derfor vil der muligvis blive optaget færre elever per skoleår set på nationalt plan. 

Behovet for studieforberedende kurser vil blive fulgt løbende og justeret efter behov. 

Omstruktureringen af kurset forventes at resultere i et forøget andel af studieparate dimittender, 



29 
 

der er fuldt klædt på til hurtigt at gå videre i uddannelse. Derudover vil omstruktureringen af kurset 

optimere brugen af kollegiekapaciteten i hhv. Nuuk og Aasiaat.        

Status 

Formalisering af studieforberedende kursus er igangsat og påregnes at være effektueret i 2015-

2016.  

Økonomi 

Initiativet er finansieret på hovedkonto 40.12.34 GU-skolerne (Driftsbevilling).  
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6 Erhvervsuddannelser 

6.1 Indledning 

Erhvervsuddannelserne skal udvikles i takt med arbejdsmarkedets behov, så der er sammenhæng 

mellem de unges kompetencer og arbejdsmarkedets efterspørgsel. Bestyrelserne for 

brancheskolerne 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. Naalakkersuisuts olie- og 

mineralstrategi, forventes oprettelse af mange nye arbejdspladser i tilknytning til råstofområdet. 

Uddannelsesstrategien lister følgende 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 
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Gennemsnitsalder ved gennemførsel 

 

6.2 Initiativer 

For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: 

 Flere praktikpladser 

 1-årigt grundforløb 

 Undersøgelse af frafald på erhvervsuddannelserne   

 Sprogundervisning på de Maritime uddannelser 

 Korte erhvervsuddannelser 

 Specialisering af faglærte 

 Kompetence afdækning og opkvalificering 

6.2.1 Flere praktikpladser 

Formål 

Naalakkersuisut ønsker at give de uddannelsessøgende bedre muligheder for at finde en 

praktikplads, så flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Dette skal ske ved at tilvejebringe 

flere praktikpladser i virksomhederne samt øge kapaciteten for skolepraktik, og ved at sikre at flere 

unge benytter muligheden for at uddanne sig i Danmark. 

En af de store udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet, hvor uddannelsen veksler mellem 

skoleophold og praktik, er tilvejebringelse af et tilstrækkeligt antal praktikpladser til lærlingene. 

Denne udfordring bliver især tydelig i perioder med lav aktivitet som i disse år, hvor det ofte vil 

være sværere for virksomhederne at ansætte elever. Branche- og erhvervsskoler oplever i dag, at 

2005 2012 2017 2020 2024

28,2 29,1 28,5 27,0 26,0

 24

 25

 25

 26

 26

 27

 27

 28

 28

 29

 29

 30
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et væsentligt antal kvalificerede og optagne ansøgere ikke kan påbegynde deres uddannelse som 

følge af manglen på praktikpladser. 

Praktikpladser i Grønland 

Det grønlandske erhvervsliv, som primært består af små og mellemstore virksomheder, kan have 

svært ved at garantere en praktikplads over en flerårig periode, hvilket resulterer i, at nogle 

virksomheder helt undlader at oprette praktikpladser. Naalakkersuisut ønsker derfor i dialog med 

brancheskolernes bestyrelser og erhvervslivet at undersøge muligheden for indførsel af kortere 

praktikaftaler. Med kortere praktikaftaler vil virksomheden have lettere ved at oprette en 

praktikplads. Det kræver dog, at lærlingen i perioder uden praktikaftale har mulighed for 

skolepraktik. 

Ved at bruge Piareersarfiits lokalkendskab kan der sikres både flere praktikpladser og lavere 

frafald, fordi Piareersarfiit er en del af det samme lokalsamfund som virksomhederne. Piareersarfik 

er derved lokal vejledningspart for den studerende i praktikperioden.    

For at skaffe flere praktikpladser ønsker Naalakkersuisut at afsøge mulighederne for at gøre brug 

af Selvstyrets indkøb og anlægsopgaver til at skabe incitamenter, så virksomheder, der har det 

offentlige som kunde, opretter praktikpladser. 

Ligeledes bør der skabes en praksis for, at offentligejede virksomheder tager ansvar for at skabe 

flere praktikpladser. 

Skolepraktik 

Der ønskes etableret øget kapacitet til skolepraktik især på de håndværksfaglige uddannelser. 

Kapaciteten søges primært øget ved nyindretning af eksisterende selvstyreejede ejendomme, 

alternativt ved lejemål af passende karakter. 

Praktikpladser i Danmark 

Samtidig skal der skabes et øget fokus på etableringen og brugen af praktikpladser i Danmark, 

herunder på vejledning af unge, som ønsker at starte en erhvervsuddannelse, samt oplysning til 

danske virksomheder om muligheden for at modtage de unge. De Grønlandske Huse bliver 

bindeledet for denne indsats og midler tildeles efter konkret ansøgning. 

Status 

Der eksisterer i lovgivningen i dag mulighed for delepraktik, hvor flere virksomheder deles om en 

lærlings praktikforløb.  

Arbejdet med et nyt indkøbs- og udbudscirkulære er igangsat i 2013.  
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De Grønlandske huse i Aalborg og Odense har allerede etableret kontakt til danske virksomheder. 

Det forventes, at 25 praktikpladser bliver besat i 2015. 

Økonomi 

Dette initiativ vil medføre øgede omkostninger blandt andet til en øget brug af skolepraktik. 

Yderligere aktivitet på skolepraktikområdet, vil medføre en omkostning på cirka 25.000 kr. pr. 

holduge med skolepraktik. Initiativerne til flere praktikpladser er prioriteret på hovedkonto 40.01.08 

Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling) i 

forbindelse med den ekstraordinære indsats for 15-18 årige. Omfanget og karakteren af 

initiativerne fastsættes fra år til år i samarbejde med kommunerne. 

6.2.2 1-årigt grundforløb 

Formål 

Naalakkersuisut ønsker med dette initiativ at foretage en omstrukturering af studieplanerne for 

erhvervsuddannelserne, der vil introducere et 1-årigt grundforløb. De 1-årige grundforløb vil  

strække sig over det første skoleår indenfor den enkelte brancheskoles fagområde. Det vil dermed 

give en fælles start på uddannelsesinstitutionens fagretninger. Efter at have bestået det fælles 

grundforløb, kan eleverne vælge sig ind på den ønskede fagretning. 

Ca. 55 % af de, der påbegynder en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke. Dog starter ca. 40 % 

af de, der afbryder, på den samme eller en anden erhvervsuddannelse på et senere tidspunkt. 

Resultatet af afbrud er ofte et nederlag for den enkelte og er en udgift for samfundet. Det er derfor 

ambitionen, at højne gennemførselsprocenten erhvervsuddannelserne.  

De fleste erhvervsuddannelser er fireårige. Ved indførelse af et etårigt grundforløb, vil der være 

følgende fordele: 

 Et større kendskab til brancheskolens uddannelsesudbud vil sikre, at flere unge vælger den 

rigtige uddannelse i første forsøg 

 Lærlingen vil have et år til at finde en praktikplads, med hjælp fra uddannelsesinstitutionen 

 Lærlingen vil være tilknyttet praktikpladsen i tre år mod fire år i dag, hvilket forventes at 

frigøre flere praktikpladser 

 Lærlingen vil med et år på en brancheskole have oparbejdet viden og erfaring og dermed 

fremstå mere attraktiv for virksomhederne, hvilket forventes at medføre flere praktikpladser 

 Lærlingen vil opleve færre skift mellem skole- og praktikophold, hvor en stor del af frafaldet 

sker 
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 Initiativet vil endvidere give besparelser på hovedkonto 40.02.07 Særydelser, rejseudgifter 

mm, institutionerne (Tilskudsbevilling), da lærlingen vil rejse mindre imellem 

uddannelsesinstitution og læreplads 

 Lærlingen vil opleve et ungdomsmiljø på uddannelsens første år, der kan være 

medvirkende til at skabe relationer, der kan holde den unge i uddannelse, samt være 

motiverende for at påbegynde uddannelse tidligere end i dag 

 Valg af den rette uddannelse vil være medvirkende til at skabe et stærkt fagligt miljø, der vil 

være til gavn for såvel den stærke som den mindre stærke elev. 

 

Samlet set forventes det, at et 1-årigt grundforløb, der består af både en alment uddannende og en 

fagspecifik del, vil medføre et mindsket frafald, og at flere påbegynder en erhvervsuddannelse i en 

tidligere alder. Endvidere forventes det, at initiativet kan være med til at tilvejebringe flere 

praktikpladser, da de studerende efter et års grundforløb vil være mere attraktive for 

virksomhederne. 

For voksne, der har et godt branchekendskab, og ikke er i tvivl om, hvilken uddannelse, de ønsker 

at tage, skal det fortsat være muligt at påbegynde uddannelsen direkte uden gennemførsel af 

grundforløbet. 

Status 

Indførsel af obligatorisk grundforløb forventes efter dialog med brancheskolernes bestyrelse 

igangsat fra skoleåret 2015/16.  

Økonomi 

Indførsel af grundforløb forventes at kunne holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, 

da længden af skoleophold og praktikforløb samlet set vil forblive den samme. Der er således tale 

om en omstrukturering af erhvervsuddannelserne og ikke en forlængelse. 

6.2.3 Undersøgelse af frafald på erhvervsuddannelserne   

Formål 

Med dette initiativ igangsættes en specifik undersøgelse af frafald blandt eleverne på 

erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen skal munde ud i en rapport omkring problematikken.  

Der er et meget stort frafald blandt elever på erhvervsskolerne og forskellige grunde til at eleverne 

dropper ud. Formålet med dette initiativ er at finde årsagerne til og løsningerne på frafaldet, så 

eleverne bliver fastholdt på uddannelserne.  
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Status 

Der er igangsat en ekstern undersøgelse, som forventes afsluttet i 2014. 

Økonomi 

Der er afsat midler i Finanslov 2014 på hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt 

den ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling) til en ekstern undersøgelse. 

6.2.4 Sprogundervisning på de Maritime uddannelser 

Formål 

På skipperuddannelserne igangsættes en indsats for at sikre, at eleverne opnår de nødvendige 

sprogkundskaber. Det opnås ved at ansætte faglærere med henblik på intensiv dansk og engelsk 

undervisning. 

Status 

Det forventes at sprogundervisningen vil igangsættes i 2014. 

Økonomi 

Initiativet vil forøge Imarsiornermik Ilinniarfiks bevillingsbehov med 1,2 mio. årligt på hovedkonto 

40.91.14 Grønlands Maritime Skole (Driftsbevilling) (40 holduger + taxameter 30.000 kr.).   

6.2.5 Korte erhvervsuddannelser  

Formål 

Med dette initiativ ønsker Naalakkersuisut at gøre det muligt for erhvervsskolerne at udbyde korte 

erhvervsfaglige uddannelser. De korte erhvervsfaglige uddannelser kan variere fra 1 års til 2 års 

varighed. Uddannelserne skal planlægges således, at overbygningen til en hel 

erhvervsuddannelse kan gennemføres efterfølgende. 

De korte erhvervsuddannelser efterspørges af erhvervslivet på grund af den manglende faglærte 

arbejdskraft. Samtidigt vil uddannelserne være med til at opkvalificere den ufaglærte arbejdskraft i 

byggeindustrien. Der arbejdes i øjeblikket med følgende korte uddannelser: 

 Byggemontagetekniker  

 Miljøtekniker  

 Flisemurer  

 Entreprenørmekanikeruddannelsen  

 Byggeteknikker uddannelsen  

 Bygningsstruktør  
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 Nedrivningsuddannelsen 

Status 

Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) har efterspurgt midler til igangsætning af 

uddannelserne. Imidlertid har de fysiske rammer været en hindring for igangsættelsen af 

uddannelserne. 

 Der er samarbejde i gang med Mercantec, Viborg omkring beskrivelse af ressourcebehovet 

til Byggemontagetekniker uddannelsen og flisemureruddannelsen 

 Igangsætning af uddannelsen til miljøtekniker forudsætter udvidelse af skolen. 

 Der er etableret kontakt til Erhvervsskolerne Aars med henblik på samarbejde i forbindelse 

med hjemtagning af Entreprenørmekanikeruddannelsen. Endvidere er der samarbejde med 

et uddannelsescenter i Kirkenæs, Norge, med henblik på at tilpasse uddannelsen til 

mineindustriens behov under arktiske forhold. Igangsætning af uddannelsen forudsætter 

udvidelse af Råstofskolen. 

 Igangsætning af Byggeteknikker uddannelsen forudsætter udvidelse af skolen samt 

forøgelse af kollegiekapaciteten. 

Økonomi 

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til opstart og drift af de korte uddannelser. Såfremt 

disse skal realiseres, vil det kræve følgende prioriteringer:  

 Økonomiske konsekvenser af opstart af Byggemontagetekniker uddannelsen: Bygning af 

undervisningshal med tilhørende teorilokaler 10 mio. kr. Indkøb af materialer til opstart af 

uddannelse kr. 3 mio. Herefter skal der beregnes kr. 1,4 mio. kr. i drift pr. hold pr. skoleår.  

 Økonomiske konsekvenser af opstart af Flise/klinkemureruddannelsen samt 

bygningsstruktør: Bygning af undervisningshal med tilhørende teorilokaler 10 mio. kr. 

Indkøb af materialer til opstart af uddannelse 3 mio. kr. Herefter skal der beregnes 1,4 

mio. kr. i drift pr. hold pr. skoleår.  

 Bygningsstruktør: Udviklingsomkostninger i alt 515.000 kr. 

Såfremt andre brancheskoler ønsker at udbyde korte erhvervsuddannelser, vil Departementet for 

Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling tage stilling til bevillingen. De økonomiske konsekvenser 

vil blive beregnet for de individuelle projekter.  
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6.2.6 Specialisering af faglærte 

Formål 

Formålet med initiativet er at give faglærte mulighed for at specialisere sig yderligere. Denne 

specialisering kan enten være inden for uddannelsesperioden eller som en forlængelse af 

uddannelsen eksempelvis på et halvt år. Det kan f.eks. dreje sig om økonomifag med henblik på 

selvstændig virksomhed.  

På denne måde sikres de faglærte en faglig udviklingshorisont, hvilket er en af Naalakkersuisuts 

klare målsætninger. Det er tanken, at specialiseringerne skal udføres og tilrettelægges på skolerne 

eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i udlandet og således være en del af den 

normale undervisning i uddannelsesperioden.  

Status 

Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling vil i løbet af 2014 henvende sig til de 

enkelte skoler vedrørende udarbejdelsen af specialiseringerne. Skolerne vil således blive bedt om 

at udarbejde udkast til indholdet af de enkelte specialiseringer indenfor de næste et til to år.  

Økonomi 

Udarbejdelse af forslag til udkast af specialiseringerne skal finansieres inden for skolernes egen 

økonomiske ramme. Der skal i dialog med arbejdsmarkedets parter tagets stilling til, hvordan de 

uddannelsessøgende aflønnes under specialiseringen. Ved implementering vil bevillingsforøgelsen 

være afhængig af holduger samt takstfastsættelse pr. specialiseringsholduge. 

6.2.7 Kompetenceafdækning og opkvalificering 

Formål 

Formålet med initiativet er at sikre en kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Dette opnås ved 

en kompetenceafdækning af de nuværende medarbejdere med henblik på opkvalificering, så der 

kan laves bedre og bredere opgaveløsning på det offentlige område. Dette involverer blandt andet 

et fokus på opkvalificeringsforløb for de medarbejdere, der arbejder med økonomi og 

administration i det offentlige, opkvalificering af sundhedspersonale samt planlægning af et 

decentralt opkvalificeringsforløb for socialrådgivere. 

Status 

Kompetenceafdækning blev påbegyndt i 2013 og forsætter i 2014.  
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Økonomi 

Finansiering af opkvalificeringen sikres igennem AMA- og efteruddannelsesmidler, og ventes 

finansieret delvist af kommunerne og derudover søges indarbejdet i Forslag til Finanslov 2015. 
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7 Videregående Uddannelser 

7.1 Indledning 

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. 

Naalakkersuisut ønsker at udvide udbuddet af professionsrettede bacheloruddannelser, samt 

støtte oprettelsen af flere uddannelser med struktur som ARTEK-modellen1. Dette blandt andet for 

at styrke og promovere det grønlandske uddannelsessystem internationalt. 

Uddannelsesstrategien lister følgende mål: 

Gennemførselsprocent 

  

                                                           
1
 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 mellem institutionerne. 

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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2005 2012 2017 2020 2024

Grønland 55 96 105 118 125

Udland 29 43 50 55 60

Total 84 139 155 173 185
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Gennemsnitsalder ved gennemførsel 

 

 

 

 

 

 

2005 2012 2017 2020 2024

Grønland 3 5 7 10 15

Udland 15 22 25 28 33

Total 18 27 32 38 48
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Kandidat 

2005 2012 2017 2020 2024

Kort videregående 35,0 30,6 30 28 26

Bachelor 32,4 30,8 30 28 26

Kandidat 31,0 32,4 32 30 28
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Gennemsnitlig studietid udover normeret tid i antal måneder 

 

Note: Kun uddannelser i Grønland 

7.2 Initiativer 

For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: 

 ARTEK Vision 125 

 Udvidelse af Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut 

 Nye uddannelser på Ilisimatusarfik 

7.2.1 ARTEK Vision 125 

Formål 

Formålet med initiativet er at konsolidere og videreudvikle uddannelserne indenfor ingeniørfaget.  

ARTEK Vision 125 vil medføre, at ARTEK-konceptet vil blive udvidet betragteligt, så det vil kunne 

rumme følgende aktiviteter: 

 Årligt optag på i alt 125 studerende 

 Etablering af forskning og forskningslaboratorier 

 Etablering af BSc og MSc uddannelser i tillæg til Diplomuddannelserne 

 Størstedelen af uddannelserne vil kunne gennemføres i Grønland, men med mulighed for 

ophold andre steder 

 Undervisning af Ph.d. studerende 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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Status  

 September 2014: Ny studieplan for Diplomingeniør i Arktisk Teknologi. 

 Februar 2015: Arktisk Semester afvikles første gang. 

 September 2015: Opstart af Bachelor i Arktisk Teknologi på engelsk med fjernundervisning; 

4-årig uddannelse med optag hvert andet år – fra 2022 dog med optag hvert år. 

 September 2017: Opstart af Master i Arktisk Teknologi i Sisimiut; udvides i 2020 og 2023 

med nye spor. 

Økonomi  

Driften til ARTEKs uddannelsesaktiviteter finansieres af bevillinger, som den danske stat yder DTU 

i form af taxametertilskud. Taxametertilskuddene dækker løn til undervisere, drift af bygninger og 

anskaffelse af materialer. Udover disse aktiviteter, som DTU betaler, sørger Selvstyret for at betale 

forskellen mellem at afholde undervisningen i Sisimiut frem for i Lyngby. ARTEK lejer 

bygningskapacitet hos KTI.  

På nuværende tidspunkt har ARTEK 500 m2. Frem til 2025 vil der være behov for udvidelse af 

ARTEKs bygninger med i alt 1.300 m2. Denne aktivitet søges fondsfinansieret af DTU/ARTEK. 

7.2.2 Udvidelse af Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut 

Formål 

En fysisk udvidelse af Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, vil give plads til oprettelse af 

naturvidenskabelige uddannelser samtidig med, at der bliver plads til Grønlands Center for 

Sundhedsforskning. Udvidelsen vil også styrke tværvidenskabelig forskning indenfor samfund, 

miljø og sundhed, samt rådgivningen om bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer.  

Pinngortitaleriffik er ved at udarbejde planer, der omfatter udbud af uddannelser i flere forskellige 

naturvidenskabelige fag. Udbuddet vil blive foretaget af naturvidenskabelige fakulteter ved Århus 

Universitet i Danmark og ved University of Manitoba; Canada samt i samarbejde med 

Ilisimatusarfik. Uddannelserne forventes at blive etableret efter ARTEK-modellen. 

Status  

Pinngortitaleriffik er, sammen med relevante samarbejdspartnere, ved at undersøge, hvor meget 

plads undervisningen i naturvidenskab vil kræve, og hvilke aktiviteter det vil være formålstjenligt at 

placere i Pinngortitaleriffiks bygninger. 

Økonomi  

Udvidelsen af de fysiske faciliteter er finansieret af fonde, mens Naalakkersuisut har godkendt som 

minimum at betale driften af bygningerne. 
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Klimaforskningen er etableret med finansiering hovedsagelig af danske forskningsmidler. Andre 

lande har også bidraget med bevillinger til nye aktiviteter i klimaforskningscentret.  

7.2.3 Nye uddannelser på Ilisimatusarfik 

Formål 

Ilisimatusarfik har planer om opstart af nye uddannelser. Naalakkersuisut ønsker at støtte 

initiativet, så flere får mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse i Grønland. De nye 

uddannelser er:  

 Nordisk master: West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management 

 Masteruddannelse i offentlig forvaltning 

 Et jura semester i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) 

 Grønlandsk HA i samarbejde med Niuernermik Ilinniarfik Nuuk (NI Nuuk) 

Status 

West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management forventes opstartet i 2015.  

Der arbejdes på udarbejdelse af en studieordning for en masteruddannelse i offentlig forvaltning 

Der udbydes første semester at AAU´s jurauddannelse i 2014. Der skal være mindst 5 studerende 

på et hold før at semesteret iværksættes. Uddannelsen er ved at blive akkrediteret på AAU. I 2013 

var der ikke tilmeldinger nok til oprettelse af et hold. Hvis der igen i 2014 ikke er tilmeldinger nok, 

skal samarbejdet med AAU omkring udbydelse af jurafag revurderes. En mulighed er også at 

udbyde juridiske kandidatfag. 

Det er aftalt med AAU at de udarbejder et udkast til en studieordning til en grønlandsk HA i løbet af 

første halvår 2014. Studieordningen vil blive opbygget af en kombination af eksisterende kurser på 

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk og Ilisimatusarfik og nye kurser på Ilisimatusarfik 

Økonomi 

Opbygningen af den nordiske master uddannelse er støttet af Nordisk Ministerråd. Kurserne, der 

skal udbydes på Ilisimatusarfik, bliver udgiftsneutrale. Der kan forventes øgede rejse- og 

opholdsudgifter for udveksling i henhold til de eksisterende rettigheder for grønlandske studerende. 

Ilisimatusarfik har betinget sig, at der maksimalt kan komme fem indkomne udvekslingsstuderende 

til Ilisimatusarfiks kurser på grund af begrænsede kollegiepladser.  

Masteruddannelse i offentlig forvaltning tænkes deltagerfinansieret. 
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Der er afsat midler til et jura semester, der dækker lønninger, administration og 

etableringsomkostninger samt indkøb af videokonferenceudstyr Midlerne er afsat på hovedkonto 

40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats 

(Tilskudsbevilling) i Finanslov 2014.  

Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling har givet tilsagn om at ville afholde 

udgifterne til udformningen af studieordning til en grønlandsk HA. 

7.2.4 Øget aktivitet ved Ilisimatusarfik 

Formål 

Formålet med dette initiativ er at skabe og understøtte et øget aktivitetsniveau på Ilisimatusarfik. 

Dette sker på baggrund af en stigning i søgningen til sygeplejestudiet, et ønske om en 

opprioritering af tolkeuddannelsen og af det internationale samarbejde og udviklingsarbejde for 

uddannelsesporteføljen på Ilisimatusarfik.  

Status 

Initiativet er igangsat. 

Økonomi 

I Finanslov 2014 på hovedkonto 40.92.13 Universitetsparken, Ilimmarfik (Driftsbevilling) er 

bevillingen forhøjet med i alt 1,75 mio. kr. fordelt som følger: Stigning i søgning til sygeplejestudiet 

med 0,6 mio. kr., opprioritering af tolkeuddannelsen med 0,5 mio. kr., opprioritering af internationalt 

samarbejde og udviklingsarbejde for uddannelsesporteføljen med 0,4 mio. kr. og driftstilskud til at 

kompensere for universitetets omkostninger til indkvartering af gæstelærere med 0,25 mio. kr.   
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8 Tværgående initiativer 

8.1 Indledning 

Naalakkersuisut har udvalgt følgende initiativer, som understøtter visionerne og målsætningerne 

indenfor flere uddannelsesområder eller fokusområder fra uddannelsesstrategien. 

8.2 Initiativer 

For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: 

 Mindskelse af frafald på uddannelserne 

 Bedre – og landsdækkende vejledning 

 Information om uddannelsesmuligheder i udlandet 

 Øget kapacitet på ATTAT 

 Nye IKT-tjenester 

 Iserasuaat 

 Uddannelsesstøtte- og kollegiereform 

 Uddannelsesmuligheder for handicappede 

8.2.1 Mindskelse af frafald på uddannelserne 

Formål 

Til at bekæmpe frafald er der afsat ekstraordinære midler til frafaldsbekæmpelse. Formålet er at 

yde tilskud til initiativer på uddannelsesinstitutioner, der har fokus på at nedbringe frafaldet på 

uddannelserne. Uddannelsesinstitutioner, højskoler og efterskoler i Grønland samt de grønlandske 

huse kan søge om tilskud. Midlerne bevilges efter ansøgning af arbejdsgruppen til mindskelse af 

frafald. 

Resultaterne bliver løbende offentliggjort på departementets hjemmeside. 

Initiativerne vurderes generelt af ansøgerne som havende stor betydning i bekæmpelse af frafald. 

Status 

Initiativet har været i gang siden 2005. Den nuværende mandatperiode går fra 2013-2016. 

Økonomi 

Initiativet finansieres over hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den 

ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling). Der er i 2014 afsat 4 mio. kr. Der blev ved 

1. uddeling for 2014, bevilget kr. 3,1 mio. kr. Det restende beløb på bevillingen forventes at blive 

uddelt pr. 1. juni 2014. 
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8.2.2 Bedre – og landsdækkende vejledning 

Formål 

For at sikre en bedre og landsdækkende vejledning fortsætter Naalakkersuisut, udover den 

nationale studenterrådgivning, initiativet for bedre- og landsdækkende vejledning, som består af 

fem indsatser. Disse har alle til formål at styrke vejledningsindsatsen, både ved at sikre flere og 

bedre uddannede vejledere og ved at sikre, at de unge, der har behov for vejledning, også har 

adgang til den.  

Der er i dag for mange unge, der ikke gennemfører deres uddannelses, og et af de vigtigste 

instrumenter for at ændre på dette, er at sørge for, at de får den rigtige vejledning både i 

forbindelse med valg af uddannelse og i løbet af uddannelsen. 

De syv indsatsområder, som dette initiativ dækker over, er: 

Forsøgsordning med frikøb af folkeskole-vejleder: 

Der er lavet en forsøgsordning, hvor der på én skole i hver kommune vil være en fuldtidsvejleder. 

Dette er sket for at skabe erfaringer med fuldtidsvejleder og for at se effekten af dette. 

For at mindske antallet af individer i Ungemålgruppen er det vigtigt at få vejledt den unge om 

uddannelsesmulighederne og guide den unge til det bedst mulige uddannelsestilbud. 

Naalakkersuisut mener, at det kræver flere og bedre uddannede vejledere og bedre adgang til 

vejledere. 

Overgangsvejledning i bygderne 

For at sikre en bedre overgangsvejledning skal vejledere fra Piareersarfiit rejse ud i bygderne 

og vejlede de unge. 

Opsøgende vejledning  

For at sikre at flere unge kommer i gang med en uddannelse, skal der ske opsøgende vejledning 

fra Piareersarfiit. Vejlederne skal kontakte den enkelte unge med henblik på personlig vejledning 

og udarbejdelse af en handlingsplan, der sigter imod, at den unge starter på uddannelse. Dette er 

med succes indført i Qaqortoq. 

Nationalt vejledningscenter 

Pr. 1. januar 2014 oprettes et nationalt vejledningscenter, som samler landsdækkende 

psykologisk- og social studenterrådgivning, centrale vejledningsopgaver samt 

vejlederuddannelsen.  
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Centrets formål omfatter:  

 evaluering og udvikling af vejledningsindsatsen,  

 samordning af vejledningen,  

 information og vejledning,  

 udarbejdelse og distribution af vejledningsmateriale,  

 uddannelse og efteruddannelse af vejledere,  

 supervision i forhold til lokale vejledningscentre,  

 erfarings- og vidensdeling og  

 støtte til netværksdannelse.  

 

Centret skal desuden tilbyde landsækkende psykologisk- og social rådgivning og terapiforløb for 

studerende og borgere i Piareersarfiit-forløb.  

Der forventes fysisk tilstedeværelse i flere byer, herunder i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og 

Qaqortoq. Med base i disse byer varetages rejseholdsaktiviteter for målgruppen i de øvrige byer 

og bygder. 

Vejledning på gymnasieområdet 

På gymnasieområdet satses der ikke alene på en styrkelse af studievejledningen, men også på 

fastholdelses- og gennemførselsvejledning. Således tænkes der på forskellige former for 

rådgivning for de unge, der ikke kun handler om uddannelsesvalg og særligt studieretningsvalg, 

men også coaching og mere generel livsvejledning. Særligt er der fokus på indsatser for 

kollegieelever, hvor pædagoger og andre støttepersoner er inddraget for at optimere trivslen for de 

elever, der må flytte hjemmefra i en tidlig alder for at tage uddannelsen.  

Ekstra hold på vejlederuddannelsen 

På baggrund af stor søgning til vejlederuddannelsen er der opstået et stort efterslæb af 

kvalificerede ansøgere. Derfor er der afsat midler til at gennemføre ét ekstra hold (15-20 vejledere) 

pr. år i 2014 og eventuelt i 2015 og 2016.  

Udbud af overbygningsmoduler på vejlederuddannelsen 

For at kunne videreudvikle vejledernes kompetencer har Naalakkersuisut sikret, at 40-60 vejledere 

pr. år kan komme på uge-kursus. 

Status 

Dette initiativ er igangsat og forventes fuldt udrullet i 2014. 
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Til at varetage udviklingen af det nationale vejledningscenter er der ultimo 2013 ansat en 

projektmedarbejder. Derudover er der ved at blive ansat en koordinator til psykologisk- og 

social studenterrådgivning, mens der er fundet koordinatorer til vejlederuddannelsen og til 

vejlederne på kysten. Der er endvidere planer om at ansætte en centerleder. 

Økonomi 

Dette initiativ er finansieret i årene 2014, 2015 og 2016 således: 

 Forsøgsordning med frikøb af folkeskole-vejleder: Der er afsat midler på hovedkonto 

40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats 

(Tilskudsbevilling)  

 Overgangsvejledning i bygderne og opsøgende vejledning: 800.000 kr. pr. år på 

hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit (Tilskudsbevilling) 

 Vejledning på gymnasieområdet: Der er afsat midler på blandt andet hovedkonto 40.12.34 

GU-skolerne (Driftsbevilling) 

 Ekstra hold på vejlederuddannelsen: 1,25 mio. kr. pr. år på hovedkonto 40.90.13 Vejledning 

samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning (Driftsbevilling) 

 Udbud af overbygningsmoduler på vejlederuddannelsen: 1 mio. kr. pr. år på hovedkonto 

40.91.02 Vejlederuddannelse (Driftsbevilling) 

 Der er i Finanslov 2014 afsat 18 mio. kr. til driften af centeret på hovedkonto 40.90.13 

Landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning (Driftsbevilling) 

8.2.3 Information om uddannelsesmuligheder i udlandet 

Formål 

Naalakkersuisut ønsker i samarbejde med relevante parter at udarbejde materiale, der informerer 

uddannelsessøgende om praktiske forhold i Danmark. Denne information vil have til hensigt at 

tydeliggøre forhold, der samlet set kan virke overvældende for den uddannelsessøgende, således 

at etableringen i Danmark i forbindelse med uddannelsens start lettes.  

Vejledning om uddannelse i Danmark skal bidrage til viden om uddannelsesmulighederne såvel 

som  klargøre de uddannelsessøgende til at påbegynde studieliv og uddannelse i Danmark.  

Unge, der ønsker at påbegynde en uddannelse, skal først og fremmest gøres opmærksom på, at 

der er frihed med hensyn til valg af uddannelses- og praktiksted. De kan således søge uddannelse 

i Grønland som i Danmark/resten af norden. På grund af praktikpladsmanglen og de begrænsede 

videregående uddannelser i Grønland, er det derfor vigtigt at flere unge bliver opmærksom på 

mulighederne for at tage en uddannelse i udlandet. Det vil få flere unge i gang med en uddannelse. 
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At tage hele sin uddannelse eller dele heraf udenfor Grønland er ikke det rette valg for alle, da 

dette kan være forbundet med nye, ukendte og for nogle uoverskuelige udfordringer. Derfor er 

vejledning essentiel for at sikre, at den unge er bedst muligt klædt på til at påbegynde og fuldføre 

sin uddannelse i vores land såvel som udenfor. 

Initiativet understøtter både Naalakkersuisuts målsætning om en reduktion i ungemålgruppen, en 

højere gennemførselsprocent på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet og på de 

videregående uddannelser  

Status 

Opstart til udvikling af informationsmateriale er i efteråret 2013 foretaget ved kontakt til relevante 

parter i Danmark og Grønland. 

Økonomi 

Såfremt den uddannelsessøgende optages på en dansk uddannelsesinstitution overgår denne til 

dansk SU. Rejser til og fra Grønland bliver dog betalt via Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF), 

hovedkonto 40.02.07 Særydelser, rejseudgifter mm., institutionerne (Tilskudsbevilling).  

Udviklingen af informationsmateriale og andre kampagneudgifter vil blive finansieret via midler fra 

hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats 

(Tilskudsbevilling). 

8.2.4 Øget kapacitet på ATTAT 

Formål 

For at sikre folkeskolerne en bedre mulighed for at gøre brug af IKT i undervisningen har det været 

vigtigt for Naalakkersuisut at øge kapaciteten på ATTAT-forbindelsen. ATTAT er et fællesnavn for 

det eksisterende skolenet og leverer forbindelser til 105 institutioner og i alt ca. 14.000 brugere.  

Status 

Pr. 1. november 2013 er kapaciteten på ATTAT øget, da ATTAT har fået mulighed for at udnytte 

noget af den overskudskapacitet, som TELE har i dagtimerne.  

Økonomi 

Området, inklusiv udvidelsen af trafikmængden er finansieret via en forhøjelse af hovedkonto 

40.90.08 EDB i uddannelsessystemet (Driftsbevilling) på 2,5 mio. kr. 
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8.2.5 Nye IKT-tjenester 

Formål 

Naalakkersuisut ønsker en fortsat udbygning af de IKT-tjenester, der tilbydes vores elever og 

studerende. Derfor er skoler blandt andet blevet koblet på UNI-Login, der er en log-on service til en 

lang rette services som fx ordbøger og artikel- og materialedatabaser. Igennem UNI-login vil der i 

fremtiden blive adgang til nye tjenester.  

Derudover undersøges løbende mulighederne for at opbygge små lokale tjenester som f.eks. 

fildelingscenter og chatmuligheder skolerne i mellem.  

For at støtte op om fjernundervisningsmulighederne har ATTAT opsat en server til brug for 

fjernundervisning. Der findes tilgængeligt instruktionsmateriale, der illustrerer den helt basale brug 

af fjernundervisningsudstyret, ligesom der tilbydes netbaserede kurser. Der er i gangsat et Ph.d.-

studie i fjernundervisning med henblik på at evaluere fjernundervisningstiltag især indenfor 

sprogfagene. Formålet er at tilvejebringe viden der, kan forbedre brugen af fjernundervisning i 

fremtiden.  

Status 

Som et led i at udbygge antallet af IKT-tjenester, forhandles der i øjeblikket blandt andet med Det 

Danske Filminstitut om adgang til filmcentralen.dk. 

Ph.d.-studiet forventes afsluttet i 2015.  

Økonomi 

Driften af fjernundervisningsserveren betales via bevilling på hovedkonto 40.90.08 EDB i 

uddannelsessystemet (Driftsbevilling). 

En aftale med Det Danske Filminstitut kan indebære en årlig abonnementsafgift på omkring kr. 

100.000 samt anskaffelse af op til 5 servere, der skal placeres decentralt. Indsatsen vil i givet fald 

blive finansieret indsatsen via hovedkonto 40.90.08 EDB i uddannelsessystemet (Driftsbevilling).  

Ph.d.-studiet har et budget på 600.000 kr. årligt i tre år og betales med en tredjedel hver af TELE, 

Aarhus Universitet og Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling via hovedkonto 

40.92.12 Ph.d.-studium Forskeruddannelse (Driftsbevilling). 

8.2.6 Iserasuaat 

Formål 

Iserasuaat er en undervisningsportal, der samler informationer om alle forhold vedrørende 

undervisning inden for folkeskole, Piareersarfik-, erhvervsuddannelse- og gymnasieområdet. 
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Formålet med Iserasuaat er at øge kvaliteten af undervisningen ved at give bedre muligheder for 

udveksling af viden imellem lærere og undervisere både på de enkelte uddannelsesinstitutioner og 

på tværs af Grønland. Iserasuaat er derudover en samlet offentlig indgang til tilgængelig viden og 

oplysning om undervisning i Grønland. Det er tanken at Iserasuaat på længere sigt også kan 

udvikles til at omfatte f.eks. daginstitutionsområdet. Iserasuaat er i opstartsfasen en del at 

Selvstyrets IKT- strategi, men skal på længere sigt forankres i uddannelsesmiljøerne. 

Status 

Der er ansat en projektmedarbejder, der arbejder på at få igangsat Iserasuaat i 2014. 

Økonomi 

Iserasuaat er en del af IKT-strategien i etableringsfasen, hvilket betyder, at IT-Centret i 

Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling modtager støtte herfra. I 2013 har IT-

Centret fået kr. 300.000 til udviklingen fra hovedkonto 20.01.05 Implementering af IKT-strategien 

(Driftsbevilling). 

IT-Centret bidrager selv med lønmidler først og fremmest til projektleder og de personer, som skal 

vedligeholde og opdatere sider på portalen. Dette finansieres via hovedkonto 40.90.08 EDB i 

uddannelsessystemet (Driftsbevilling). 

8.2.7 Uddannelsesstøtte- og kollegiereform 

Formål 

Naalakkersuisut vil starte et reformarbejde af uddannelsesstøtten og kollegiehuslejen, der blandt 

andet vil omfatte en prisregulering og indkomstregulering i forhold til både uddannelsesstøtten og 

kollegiehuslejen. Formålet er at styrke den økonomisk svageste del af de studerende. Dette i 

erkendelse af, at unge, der fraflytter hjemby i forbindelse med studiestart, ofte kan have svært ved 

at finde og bestride fritidsjob i væsentligt omfang. Samtidig ønsker Naalakkersuisut at fremme 

lysten til at gennemføre og afslutte uddannelse på normeret tid, og at forbedre udnyttelsen af den 

eksisterende kollegiekapacitet blandt andet ved, at unge kollegiebeboere i langt højere grad deler 

værelser og fællesfaciliteter. 

Uddannelsesstøtten og kollegierne skal give alle en mulighed for at tage en uddannelse uanset 

bosted, social status og forældrenes indkomstforhold. Vores uddannelsesstøtte er internationalt set 

i topklasse. Kombinationen af højt månedligt stipendium set i forhold til international standard og 

meget lav kollegiehusleje giver vores studerende gode økonomiske vilkår. 
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Uddannelsesstøtten og huslejen for kollegier er i en årrække ikke blevet reguleret. Huslejen er ikke 

reguleret efter stand eller størrelse, den ligger væsentligt under huslejen for offentlige boliger i 

øvrigt og er i dag ikke afhængig af husstandens indkomst.  

Samtidig er der ikke indtægtsregulering på uddannelsesstøtten. Personer, der er opført som aktive 

studerende, kan derfor opretholde indkomst svarende til fuldtidsstilling og fortsat modtage fuld 

uddannelsesstøtte. Uddannelsesstøtten giver også mulighed for mange støttemåneder ud over 

normeret studietid. Der er derfor mulighed for, at de studerende kan komme langt bagud på 

studiet, uden at miste sin uddannelsesstøtte, 

En undersøgelse af studietiden på de videregående uddannelser viste, at bachelorerne i 2012 i 

gennemsnit brugte 5 måneder udover normeret studietid. For kandidaterne var tallet 13,5 

måneder. Af de studerende på de videregående uddannelser, som fik uddannelsesstøtte i hele 

2011, havde 12 % en årlig indkomst på over 200.000 kr. Samtidig viste en gennemgang af 

sammenlevende på kollegierne i Nuuk og Sisimiut administreret af Kollegie Administrations 

Fælleskontor (KAF) og Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI), at 6 % havde en 

hustandsindkomst på over 500.000 kr.  

Status  

Et reformarbejde vil blive igangsat i løbet af 2014, og Naalakkersuisut vil senest i forbindelse med 

forslag til finanslov 2016 fremlægge forslag til en reform af uddannelsesstøtte og 

kollegiehuslejefastsættelsen. Reformarbejdet vil ske med inddragelse af studerende og øvrige 

interessenter. 

Økonomi 

Den samlede støtte til de uddannelsessøgende skal ikke reduceres. Midler, der frigøres via 

ændringer i støttevilkår, vil blive brugt til at styrke andre områder inden for uddannelsesstøtten og 

kollegierne, med særligt fokus på unge og uddannelsesøgende med svær social og økonomisk 

baggrund.  

8.2.8 Uddannelsesmuligheder for handicappede 

Formål 

Naalakkersuisut ønsker, at de handicappede borgere opnår personlige, sociale og faglige 

kompetencer til at kunne indgå på arbejdsmarkedet. En afdækning af dette område er derfor 

nødvendig for at kunne målrette indsatsen. Erfaringer fra Ado Lyngep Atuarfia med undervisning, 

arbejde i skånejobs og individuelle handlingsplaner skal indgå i afdækningen af, hvorvidt der er 

behov for ny lovgivning på området. Naalakkersuisut er bekendt med, at kommunerne samarbejder 
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med forskellige aktører i Danmark, som hjælper handicappede unge til at gennemføre et Særligt 

Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesforløb.  

Status 

Der bliver indsamlet viden og erfaring fra kommunerne og relevante interessenter omkring arbejdet 

med styrkelse og forbedring af de handicappede borgeres uddannelses- og erhvervsmuligheder.  

Naalakkersuisut har afholdt møde med Inooqat for at diskutere, om det er hensigtsmæssigt at 

igangsætte ungdomsuddannelser til udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.  

Økonomi 

Det indledende arbejde vil blive finansieret fra de involverede departementers hovedkonti. 

 


