
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundskolen af omveje 
 

 

 

Analyse af opgave- og ansvarsdeling mellem Piareersarfiit og 
Ungdomsuddannelsesinstitutioner i forhold til unges formelle og uformelle 

opkvalificering til at blive uddannelsesparate 
 



2 
 

INDHOLD 

INDLEDNING ............................................................................................................................................................... 5 

KOMMISSORIUM ................................................................................................................................................................. 6 
UNDERSØGELSESFELT OG AFGRÆNSNING .................................................................................................................................. 6 
FORMÅL ............................................................................................................................................................................ 6 
METODE OG DATA ............................................................................................................................................................... 6 
LÆSEVEJLEDNING ................................................................................................................................................................ 7 

KAPITEL 1 .................................................................................................................................................................... 8 

FRA FOLKESKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE ........................................................................................................... 8 

FOLKESKOLEELEVERNES KARAKTERER ....................................................................................................................................... 9 
UNGDOMSUDDANNELSERNES ADGANGSKRAV ........................................................................................................................... 9 

Gymnasial uddannelse ............................................................................................................................................... 9 
Erhvervsuddannelser ................................................................................................................................................ 11 

OPKVALIFICERINGSMULIGHEDER EFTER FOLKESKOLEN ............................................................................................................... 12 

KAPITEL 2 ...................................................................................................................................................................14 

EFTERSKOLER .............................................................................................................................................................14 

Grønland .................................................................................................................................................................. 14 
Danmark .................................................................................................................................................................. 15 

HØJSKOLE ........................................................................................................................................................................ 15 
Grønland .................................................................................................................................................................. 16 

Højskoleophold for unge .........................................................................................................................................................16 
Danmark .................................................................................................................................................................. 16 

KAPITEL 3 ...................................................................................................................................................................18 

PIAREERSARFIIT .........................................................................................................................................................18 

ØKONOMI ........................................................................................................................................................................ 19 
VEJLEDNING ..................................................................................................................................................................... 20 
BOGLIG OPKVALIFICERING ................................................................................................................................................... 22 

FA og AEU ................................................................................................................................................................. 23 

KAPITEL 4 ...................................................................................................................................................................25 

ELEVFORLØB ..............................................................................................................................................................25 

ALDERSFORDELING ............................................................................................................................................................ 28 
ALDERSKRAV .................................................................................................................................................................... 28 

Arbejde ..................................................................................................................................................................... 30 
Ledig ......................................................................................................................................................................... 30 

11. KLASSE ....................................................................................................................................................................... 31 
DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 32 

KAPITEL 5 ...................................................................................................................................................................33 

MÅLGRUPPE ..............................................................................................................................................................33 

OPKVALIFICERING AF 1-2 FAG .............................................................................................................................................. 33 
ELEVER MED SOCIALE OG PERSONLIGE UDFORDRINGER .............................................................................................................. 35 

Matchgruppe ........................................................................................................................................................... 38 
GENNEMFØRELSE .............................................................................................................................................................. 38 

Indikatorer for gennemførelse ................................................................................................................................. 39 



3 
 

DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 40 

KAPITEL 6 ...................................................................................................................................................................42 

EFTER BOGLIG OPKVALIFICERING ..............................................................................................................................42 

FORBEDRING AF KARAKTERER ............................................................................................................................................... 42 
VIDERE I UDDANNELSE ........................................................................................................................................................ 42 

AEU elever 2014/15 ................................................................................................................................................. 44 
FA elever 2014/15 .................................................................................................................................................... 44 
Ansøgte uddannelser ............................................................................................................................................... 44 

UNGDOMSUDDANNELSER ................................................................................................................................................... 45 
ARBEJDSMARKEDET ........................................................................................................................................................... 46 

Praktikpladser .......................................................................................................................................................... 47 
Løsningsforslag ........................................................................................................................................................ 48 

Økonomi .................................................................................................................................................................................48 
Fordeling af arbejdsbyrde .......................................................................................................................................................49 
Skoleophold udenfor højsæsonen. .........................................................................................................................................49 

DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 49 

KAPITEL 7 ...................................................................................................................................................................51 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER ..........................................................................................................................51 

BOGLIG OPKVALIFICERING ................................................................................................................................................... 51 
10. KLASSE I STEDET FOR FA OG AEU .................................................................................................................................... 51 
TILBUD TIL DE 15-18ÅRIGE ................................................................................................................................................. 53 
OPKVALIFICERING AF FÅ FAG PÅ UNGDOMSUDDANNELSEN ......................................................................................................... 53 
HÆLP TIL SOCIALE OG PERSONLIGE BEHOV .............................................................................................................................. 54 
INFORMATION OM UDDANNELSERNE ..................................................................................................................................... 54 
VIDERE I UDDANNELSE ........................................................................................................................................................ 56 
PRAKTIKPLADSPROBLEMATIKKEN .......................................................................................................................................... 56 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER ................................................................................................................................58 

LISTE OVER TABELLER ................................................................................................................................................59 

LISTE OVER FIGURER ..................................................................................................................................................59 

BILAG 1 ......................................................................................................................................................................60 

BILAG 2 ......................................................................................................................................................................62 

SOCIAL/ PERSONLIG OG BOGLIG OPKVALIFICERING .................................................................................................................... 62 
Timi Asimi ................................................................................................................................................................. 62 
AEU 3 ........................................................................................................................................................................ 62 
Produktionsskole og værksted ................................................................................................................................. 63 
AFS-rejser ................................................................................................................................................................. 64 
Nuiki ......................................................................................................................................................................... 64 
TNI-Flex .................................................................................................................................................................... 65 

YDERLIGERE BOGLIG OPKVALIFICERING ................................................................................................................................... 65 
For-kursus til elektrikeruddannelsen ........................................................................................................................ 65 
Maritimt forberedelseskursus .................................................................................................................................. 66 

BILAG 2 ......................................................................................................................................................................67 

EFTERSKOLER .................................................................................................................................................................... 67 

BILAG 3 ......................................................................................................................................................................70 

HØJSKOLER ...................................................................................................................................................................... 70 



4 
 

BILAG 4 ......................................................................................................................................................................72 

IKKE-BOGLIG FORLØB ......................................................................................................................................................... 72 

BILAG 5 ......................................................................................................................................................................73 

SERVICEAFTALE MELLEM KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ/ KOMMUNE KUJALLEQ/ QEQQATA KOMMUNIA/ QAASUITSUP KOMMUNIA OG 

GRØNLANDS SELVSTYRE OM DRIFT AF PIAREERSARFIIT 2015 ..................................................................................................... 73 

BILAG 6 ......................................................................................................................................................................75 

OVERSIGT: ØKONOMI, KARAKTERUDVIKLING OG ELEVERNES VIDERE UDDANNELSESFORLØB ............................................................... 75 
Økonomi ................................................................................................................................................................... 75 
Karakterudvikling ..................................................................................................................................................... 75 
Videre i uddannelse .................................................................................................................................................. 76 

 

 

 

  



5 
 

INDLEDNING 

I 2015 gik cirka 70 % af folkeskolens afgangselever ud af folkeskolen, med et afgangsbevis med en 
eller flere karakterer1, som ikke er tilstrækkelige, til at eleverne opfylder adgangskravene til en 
ungdomsuddannelse. Nogle ungdomsuddannelser har dispensationsregler, så elever med få 
karakterer, der ikke er adgangsgivende, alligevel kan søge ind på de pågældende 
ungdomsuddannelser. De elever, som ikke kan gøre brug af dispensationsmuligheden, kan i stedet 
starte på et bogligt opkvalificeringsforløb, hvor de kan forbedre deres folkeskole karakterer og 
derefter søge ind på den ønskede ungdomsuddannelse. 

Der er forskellige aktører, som udbyder boglige opkvalificeringsforløb til de borgere, som skal have 
forbedret deres karakterer. Det mest landsdækkende tilbud er Piareersarfiit2, Vejlednings- og 
Introduktionscentrene, som er placeret i 18 byer i Grønland. De første Piareersarfiit centre blev 
oprettet i 2006. Centrene varetager flere arbejdsopgaver udover den boglige opkvalificering, som at 
tilbyde vejledning til borgere, der har brug for hjælp til at komme videre i uddannelse eller arbejde.  

I Landsstyrets forslag til uddannelsesplan 2005, bliver de nye centrer beskrevet således: 
 

”2.1.4. Vejlednings- og Introduktionscentre (VIC) 
En styrkelse af vejlednings- og introduktionscentrene er også møntet på at forberede unge til egent-
lige uddannelsesforløb ved at sende dem fra folkeskolen i forskellige forløb i en handlingsplan: 

- klargørende kurser (principielt uhensigtsmæssigt, men stadigt nødvendigt) 
- anerkendte erhvervsuddannelsesintroduktion (AEU), folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 

udvidede afgangsprøve (FSUA); 
- studieforberedende og erhvervsfaglige uddannelser;” 3 

 

Det er 10 år siden Piareersarfiit centrene blev skrevet ind i uddannelsesplanen, og der er nu et ønske 
om, at der bliver lavet en vurdering af, om Piareersarfiits boglige opkvalificeringstilbud er det rigtige 
tilbud til de unge, som efter folkeskolens afslutning ikke har opnået adgangsgivende karakterer til, at 
søge ind på en ungdomsuddannelse. Denne rapport vil give et overblik over de forskellige tilbud der 
udbydes i dag, for borgere mellem 16-18 år, som ikke går i gang med en ungdomsuddannelse. Det er 
tilbud med boglig, social og personlig opkvalificering, som alle retter sig mod, at hjælpe borgeren med 
at blive klar til at søge ind på en ungdomsuddannelse. Der bliver lagt et særligt fokus på Piareersarfiits 
boglige opkvalificeringstilbud, FA4 og AEU5, da det er det mest landsdækkende tilbud. Piareersarfiits 
boglige opkvalificeringstilbud bliver diskuteret og analyseret ud fra kvalitativ og kvantitativ data, hvor 
elever, personalet ved Piareersarfiit, fagkonsulenter med flere bliver inddraget som informanter. 
Elevernes videre forløb på ungdomsuddannelser, vil også beskrives, med fokus på 
erhvervsuddannelser og praktikpladser, hvor personale ved erhvervs- og brancheskoler, samt 
virksomheder med praktikpladser indgår som informanter. Slutteligt bliver en række 
problemstillinger præsenteret i forhold til elevernes forløb, samt eventuelle løsningsforslag og 
anbefalinger med henblik på at afhjælpe de fremhævede problemstillinger. 

  

                                                             
1 Se side 6. 
2 Oversat til dansk: Stedet hvor man forbereder sig. 
3 ”Landsstyrets forslag til uddannelsesplan”. Departement for Uddannelse, Forskning og Kirke 2005:5 
4 Folkeskolens afgangsprøve. 
5 Anerkendt Erhvervsuddannelsesintroduktion. 
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KOMMISSORIUM 

Denne undersøgelse og rapport beskriver og svarer på en række spørgsmål angående de boglige 

opkvalificeringsforløb ved Piareersarfiit og studieforberedende kurser på ungdomsuddannelserne. 

Dertil skal der afslutningsvist foreligge en vurdering om 11. klasse, aftenkurser og sommerkurser, 

kunne være en fordel for nogle af de elever, som forlader folkeskolen med utilstrækkelige karakterer 

til at søge ind på en ungdomsuddannelse. Kommissoriet findes i Bilag 1 

UNDERSØGELSESFELT OG AFGRÆNSNING 

Denne rapport er afgrænset til, at se på de boglige opkvalificeringsforløb ved Piareersarfiit. Dertil er 
der blevet lagt et særligt fokus på de unge, som er mellem 16 og 18 år, og som ved folkeskolens 
afslutning ikke opnåede adgangsgivende karakterer til, at søge ind på en ungdomsuddannelse. 
Undersøgelsen baseres på de unges udtalelser om, deres tid før de startede på et bogligt 
opkvalificeringsforløb, til de starter på forløbet og deres videre vej i uddannelsessystemet, hvor 
personalet ved Piareersarfiit, erhvervs- og brancheuddannelserne, samt virksomheder med 
praktikpladser, bliver inddraget. 

Andre opkvalificeringsforløb, for borgere fra 14 år, vil også blive kort beskrevet, for at give et fuldt 
billede af de unges muligheder, når de afslutter folkeskolen. Hovedvægten af rapporten vil dog være på 
de boglige opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit, da det er det mest landsdækkende tilbud, og mest 
anvendte udover efterskolerne. 

FORMÅL 

Formålet med rapporten er, at give et overblik over og status på de boglige opkvalificeringstilbud, 
komme med forslag til forbedringer og udvikling af bestemte strukturer, samt bemærke eventuelle 
knudepunkter og flaskehalse, hvilket tilsammen kan forbedre mulighederne for de unge, som efter 
folkeskolen står uden for uddannelsessystemet. 

METODE OG DATA 

Rapporten er baseret på kvantitativt og kvalitativt data. Der vil være en overvægt af brugen af 
kvalitativt data, da det i flere tilfælde ikke er muligt, at frembringe statistik materiale med en 
tilfredsstillende fejlmargin. 

Det kvantitative data om Piareersarfiit, er hentet fra it-systemet IT-Reg og karakterdatabasen. IT-Reg 
er et sagsbehandlingssystem, hvor Piareersarfiit indskriver data om deres elever, som handleplaner, 
elevens forløb og prøvekarakterer. Da IT-reg er opbygget som et sagsbehandlingssystem og ikke et 
dataregister, er der problemer med datakvaliteten. Der er blandt fejlregistreringer i startdato/slutdato 
af elevernes forløb, manglende statusangivelser og flere dobbeltregistreringer. Det statistiske data, der 
er brugt i denne rapport, er gennemgået og bearbejdet af departementets medarbejdere, for at sikre 
kvaliteten af dataet.  

Det kvalitative data er indsamlet ved hjælp af strukturerede og semi-strukturerede interviews. 
Feltarbejdet er gennemført i 5 byer i de 4 kommuner i Grønland. Den kvalitative dataindsamling er 
foregået over en periode på 5 uger. Hver by, er blevet undersøgt i én uge, hvor personale og elever ved 
Piareersarfik, virksomheder, kommuner og erhvervs- og brancheskoler, samt andet fagspecifikt 
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personale har indgået som informanter. Cirka 100 personer er blevet interviewet, og der er 
transskriberet op mod 200 siders interviews. 

Alle informanterne er dækket af anonymitet. Derved har informanterne haft mulighed for, at sige 
deres holdninger, uden at skulle stå personligt til ansvar for dem. Det har været specielt vigtigt for 
elevernes deltagelse, og har givet dem mulighed for, at forklare deres synspunkter uden forbehold. 
Personalet har også haft mulighed for, at beskrive deres personlige holdninger, på baggrund af deres 
faglige viden. Det var kun få informanter, udover eleverne, som ønskede anonymitet, men for ikke at 
gøre forskel eller fremhæve nogle informanter ved navn og ikke andre, og derved skabe en uligevægt, 
er alle informanter blevet tildelt de samme rettigheder. For at imødekomme anonymiteten, vil de byer 
som er inddraget i undersøgelsen, ikke blive nævnt ved navn. Det er ikke vigtigt for undersøgelsens 
pointer, hvilke byer der er blevet inddraget i undersøgelsen, hvorimod de grupper af personer, de 
inddragede citater stammer fra, er. Citaterne i denne rapport, vil derfor blive tildelt en titel, som 
Piareersarfik, Piareersarfik-elev eller virksomhed. Alle informanter er blevet gjort opmærksomme på og 
har udvist forståelse for dette. 

LÆSEVEJLEDNING 

Kapitel 1 beskriver, hvor folkeskolens afgangselever søger hen efter folkeskolens afslutning, samt 
afgangselevernes behov for opkvalificering på baggrund af deres karakterer fra folkeskolens 
afgangsprøve. Ungdomsuddannelsernes adgangskrav bliver også inddraget, for at vise, hvilke 
karakterer eleverne skal opnå for at kunne søge ind på ungdomsuddannelserne, samt dispensations- 
og særregler for elever, som ønsker at søge ind på GUX.  Dertil bliver de forskellige 
opkvalificeringsforløb kort beskrevet. 

Kapitel 2 beskriver og gennemgår efterskoleophold i Grønland og Danmark.  

Kapitel 3 gennemgår og diskuterer de boglige opkvalificeringstilbud hos Piareersarfiit på baggrund af 
kvantitativ og kvalitativ data. Piareersarfiits rolle som vejledningscenter, vil blive beskrevet, samt 
forskellen på FA og AEU. 

Kapitel 4 beskriver elevernes forløb før, under og efter den boglige opkvalificerings hos Piareersarfiit, 
hvor i sær elevernes alder, og aldersgrænser for at blive optaget på Piareersarfiits boglige 
opkvalificeringsforløb, bliver beskrevet. 

Kapitel 5 beskriver den Piareersarfiits målgruppe, hvordan målgruppens behov har ændret sig og 
hvordan man med fordel kan ændre på nogle strukturer, for at få eleverne hurtigere ind på en 
ungdomsuddannelse. Dertil diskuteres elevernes gennemførelse. 

Kapitel 6 viser elevernes forbedring af deres karakterer, og holder det sammen med 
ungdomsuddannelsernes udfordringer med elevernes faglige niveau, fra både folkeskolen og 
Piareersarfiit. 

Kapitel 7 opsamler de foregående kapitlers konklusioner og fremhæver både problemstillinger og 
løsningsforslag.  
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KAPITEL 1  

FRA FOLKESKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 

Figuren nedenfor viser, folkeskolens afgangselevers forløb efter folkeskolens afslutning i 2012. Elever, 
som tager på sprogrejser, eller som er kommet på efterskole via en særordning, er i figur 1 blevet 
registreret som ikke i uddannelse. De elever, vil tilsammen være på under 5 procentpoint af 2012 
årgangen. Dertil er der nogle elever, som flytter fra Grønland og tager 9. og 10. klasse i Danmark, de 
elever er ikke medregnet i figur 1. En større del af folkeskolens afgangselever starter på efterskole 
efter folkeskolens afslutning, og året efter starter flere elever på en ungdomsuddannelse. En mindre 
andel elever starter på Piareersarfiit direkte efter folkeskolens afslutning, hvorefter elevantallet stiger 
de følgende år. Andelen af elever, som ikke er i uddannelse stiger år for år, fra næsten 40 % direkte 
efter folkeskolen til 55,9 % tre år efter folkeskolens afslutning. 

  

FIGUR 1 FOLKESKOLENS AFGANGSELEVER 2012.6 

Det er ikke muligt, at lave en oversigt over folkeskolens afgangselever, som går længere tilbage end 
2012, og der er derfor kun muligt at vise elevernes forløb frem til de i 2015 er cirka 19 år. I kapitel 3 
vil det dog blive beskrevet at størstedelen af de elever, som går på Piareersarfiits boglige 
opkvalificeringsforløb er omkring 20 år. Det kan derfor formodes, at antallet af elever fra årgang 2012 
vil stige i 2016-2017.  

                                                             
6 Statistiske opgørelser fra Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, viser almindeligvis ikke en 
opdeling af på Piareersarfiit og elever, som ikke er i uddannelse, hvilket er gjort i denne oversigt. 
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FOLKESKOLEELEVERNES KARAKTERER 

Tabellen viser antallet af fag, hvor folkeskolens afgangselever fra 2015 har fået mindst én karakter 
under E. Det vil sige, hvor mange elever har fået mindst én karakter i et fag, to fag, tre fag, over tre fag 
under E, og de elever, som ikke har opnået karakterer ved folkeskolens afgangsprøve. Det antal elever, 
som har én eller flere karakterer under E, vil i princippet skulle have forbedret deres karakterer, for at 
kunne søge ind på en gymnasial, erhvervs eller brancheuddannelse. Der er dog særlige regler for optag 
til GUX, hvor eleverne kan søge ind ved hjælp af en optagelsesprøve eller et rektoroptag, som vil blive 
beskrevet yderligere i afsnittet nedenfor. I 2015, var der 70,8 % svarende til 505 elever, som ikke 
opnåede adgangsgivende karakterer i alle deres fag ved folkeskolens afgangsprøve. Ud af dem, var der 
32,5 %, som ikke opnåede adgangsgivende karakterer i 1-2 fag, svarende til 232, og 273 elever, 
svarende til 38,4 %, som ikke opnåede adgangsgivende karakterer i tre fag eller flere. Fordelingen af 
elever, som har karakterer under E, viser, at der potentielt er et stort antal elever, som har et behov for 
at modtage ydereligere undervisning i folkeskolens fag, før de kan søge ind på en ungdomsuddannelse. 

Antal fag med karakterer under 
E 

  Antal elever Andel elever 

0   208 29,2 % 

1   130 18,2 % 

2   102 14,3 % 

3   71 10,0 % 

Over 3   141 19,8 % 

Ingen karakterer   61 8,6 % 

   713 100 % 

 
TABEL 1 ELEVPROFIL – OPKVALIFICERING, FOLKESKOLENS AFGANGSELEVER 2015.7 

UNGDOMSUDDANNELSERNES ADGANGSKRAV 

Efter at have gennemgået elevernes behov for opkvalificering af deres karakterer, er det nødvendigt at 
se på, hvad eleverne har brug for at få opkvalificere sig til. Nedenfor vil optagelseskravene for GUX og 
erhvervs- og brancheuddannelserne, derfor blive beskrevet. 

GYMNASIAL UDDANNELSE 

GUX er en sammenlægning af den tidligere gymnasiale uddannelse (GU), den højere tekniske eksamen 
(HTX) og den højere handelseksamen (HHX). Sammenlægningen betyder, at elever på GUX tager et 
fælles grundforløb, hvorefter de kan vælge sig ind på de ønskede studieretninger.8 

De formelle krav for optagelse til GUX uddannelsen: 

§ 8, stk. 1-ansøgere, som skal optages. Disse ansøgere er karakteriseret ved, at de ”inden for de seneste 2 år i 
forhold til tidspunktet for optagelse i gymnasiet har gennemført folkeskolen eller gennemført en 
undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Det er en betingelse, at 
ansøgeren har opnået karakteren E efter Greenlandic Grading System-skalaen ved aflæggelse af 

                                                             
7 Kilde: Inerisaaviks karakterdatabase. Note: alle prøvekarakterer. Fritagelse eller udeblivelse fra prøver tæller med i 
karakterer under E. 
8 ”Uddannelse for fremtiden – Uddannelse for alle” 2012:21. Departement for Uddannelse og Forskning. 
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projektopgaven, i samtlige afsluttende obligatoriske prøver og i samtlige standpunktskarakterer i 10. klasse. 
Disse ansøgere skal have endelig meddelelse om optagelse senest 1. maj. 

§ 8, stk. 2-ansøgere, som optages med en betingelse om, at der er tilstrækkelig kapacitet. Disse ansøgere er 
karakteriseret som § 8, stk. 1-ansøgere, dog således at rektor på den skole, som eleven har søgt som første 
prioritet, har dispenseret i forhold til det karakterkrav, som er nævnt ovenfor. Et dispensationsgrundlag kan 
fx være, at en eller flere utilstrækkelige karakterer opvejes af andre gode karakterer, som er aktuelle i forhold 
til den ønskede studieretning. Disse ansøgere skal senest 1. maj have meddelelse om optagelse betinget af, at 
der er tilstrækkelig kapacitet, og endelig besked om optagelse, med eller uden optagelsessted, senest 1. juli. 

Folkeskoleansøgere, som skal optages under betingelse af, at de opnår bestemte mindstekarakterer ved 
afsluttende prøver og standpunktsbedømmelser. Disse ansøgere er karakteriseret ved, at ”de på 
ansøgningstidspunktet endnu ikke har færdiggjort folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Hvis de karakterer, ansøgeren opnår ved afslutningen af 
folkeskolen eller et tilsvarende undervisningsforløb, opfylder de krav, der gælder for § 8, stk. 1-ansøgere, har 
ansøgeren retskrav på optagelse. Hvis optagelse sker på baggrund af rektors dispensation som for § 8, stk. 2-
ansøgere, optages ansøgeren under betingelse af tilstrækkelig kapacitet. Folkeskoleansøgere skal senest 
1.maj have meddelelse om optagelse betinget af karakterkravene og endelig besked om optagelse, med eller 
uden optagelsessted, senest 1. juli. 

§ 9-ansøgere, som optages under betingelse af, at de har bestået en optagelsesprøve, og af, at der er 
tilstrækkelig kapacitet. § 9-ansøgere er karakteriseret ved: a) ikke at have afsluttet folkeskolen inden for de 
seneste to år eller b) at have afsluttet folkeskolen inden for de sidste to år, dog uden at opfylde betingelserne i 
§ 8. Bemærk at ansøgere, der har afsluttet folkeskolen inden for de seneste to år og aktivt opkvalificerer sig 
på Piareersarfiit eller en efterskole, således at retskravet potentielt kan imødekommes, skal søge sig optaget 
gennem § 8. § 9-ansøgerne skal have besked om resultatet af optagelsesprøven, og om de kan optages 
betinget af tilstrækkelig kapacitet senest 1. maj, og endelig besked om optagelse, med eller uden 
optagelsessted, senest 1. juli.910 

R ET SKR A V  

For at komme ind på GUX via retskrav, kræves der at ansøgeren har opnået karakteren E i samtlige 
standspunktskarakterer i 10. klasse, samt i folkeskolens afsluttende projektopgave og i samtlige 
afsluttende obligatoriske prøver. 

R EK TOR OP TAG  

Elever med en eller flere karakterer under E, kan man søge om at få dispensation via en motiveret 
ansøgning til den pågældende skoles rektor, som individuelt tager stilling til elevens optagelse på 
ungdomsuddannelsen. 

OP KVA L IF IC ER ING A F K A R AKT ER E R  

Folkeskolens afgangselever, som mangler flere adgangsgivende karakterer, kan op til to år efter endt 
folkeskole, forsøge at forbedre deres prøvekarakterer i de fag, hvor karakteren E eller højere ikke er 
opnået. Denne mulighed er knyttet enten til et efterskoleophold eller det boglige 
opkvalificeringsforløb, FA. Opnår eleven karakteren E eller højere inden der er gået to år, efter eleven 
forlod folkeskolen, kan eleven ansøge om optag på gymnasiet via retskrav. 

OP TAG EL SE SP R Ø VE  

Opnår eleven ikke de nødvendige forbedringer af karaktererne inden for 2 år efter end folkeskole, kan 
eleven dog stadig søge om optagelse til GUX. Dette foregår ved en optagelsesprøve, som ved bestået 
giver mulighed for at blive optaget på gymnasiet, men ikke en garanti for optag. Alle kan gå op til 

                                                             
9 Jf. ”Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse”.  
10 ”Inatsisartutlov nr. 4 af 30. maj 2014 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse” (Følgende er 
ændret: Gymnasial enkeltfagsundervisning, studieforberedende kurser og faglige mindstekrav) 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bB0E2A85D-0489-4A7C-B7B8-97EC5F393410%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b2A30515D-25E6-4D2B-8FBB-18579A506E7C%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b2A30515D-25E6-4D2B-8FBB-18579A506E7C%7d


11 
 

optagelsesprøven, hvis den ikke bestås kan ansøgeren gennemgå et opkvalificeringsforløb på 
Piareersarfiit og igen søge om optag via optagelsesprøven. 

ERHVERVSUDDANNELSER 

I Inatsisartutloven nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på 
erhvervsuddannelsesområdet skelnes der mellem 1. erhvervsuddannelser, 2. andre 
erhvervsuddannelser og 3. brancheuddannelser. De forskellige uddannelser defineres således:  

1. En erhvervsmæssig grunduddannelse er en uddannelse med vekslende skole- og 

praktikophold.  

2. Defineres som uddannelser der hovedsagligt foregår på en erhvervsuddannelse eller 

brancheskole. Der kan på disse uddannelser være indlagt mindre praktikophold. 

3. En brancheuddannelse er en erhvervsuddannelse der ligger op til bestemte brancher. 11 

Denne adskillelse har dog ikke nogen større betydning for denne rapport, og de tre grene af 
erhvervsuddannelser vil derfor her blive beskrevet sammen, som erhvervs- og brancheskoler. 

Der ligger følgende erhvervs- og brancheskoler i Grønland: 

- Peqqissaanermik Ilinniarfik (Center for Sundhedsuddannelser) i Nuuk 

- Niuernermik Ilinniarfik (Grønlands Handelsskole) i Nuuk   

- Campus Kujalleq i Qaqortoq 

 Niuernermik Ilinniarfik (Grønlands Handelsskole) 

 Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik (Sydgrønlands gymnasium) 

- Imarsionermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) i Nuuk, Uummannaq og Paamiut 

- Perorsaanermik Ilinniarfik (Grønlands Socialpædagogiske Seminarium) i Ilulissat 

- Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik (Kunstskolen) i Nuuk 

- Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Skuespillerskolen) i Nuuk 

- Kalaallisuulionermik Ilinniarfik (Designskolen) i Sisimiut 

- Kalaallit Nunaanni Teknikimik (Grønlands tekniske skole):  

 Saviminilerinermik Ilinniarfik (Jern og Metalskolen) i Nuuk 

 Sanaartornermik Ilinniarfik (Bygge og Anlægsskolen) i Sisimiut 

- INUILI, levnedsmiddelskolen i Narsaq 

 Upernaviarsuk: Landbrugsskolen i Qaqortoq 

ADGANGS KR AV  

De formelle krav til optagelse til en erhvervsuddannelse beskrives således: 

§ 2. Ved en erhvervsmæssig grunduddannelse forstås en vekseluddannelse, således at der skiftes mellem 
praktik- og skoleophold. En erhvervsmæssig grunduddannelse indeholder grundfag, områdefag, specialefag 
samt eventuelt valgfag og forudsætter, at der er indgået en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale, 
medmindre ansøgeren er optaget på skolepraktik, jf. § 10, stk. 4.12  

§ 7 Stk. 3. Enhver, der har gennemført en anerkendt erhvervsuddannelses introduktion med tilfredsstillende 
resultat, har adgang til en erhvervsmæssig grunduddannelse, jf. dog stk. 4 og § 9. 

                                                             
11 §2 Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. 
12 §2 Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. 
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Stk. 4. Naalakkersuisut kan inden for visse erhvervsmæssige grunduddannelser fastsætte bestemmelser om, 
at elever skal bestå et særligt tilrettelagt adgangskursus forud for optagelse eller som led i fortsættelse af en 
erhvervsmæssig grunduddannelse. 

§ 9. Naalakkersuisut kan under hensyn til beskæftigelsesmulighederne eller særlige kapacitetsproblemer 
fastsætte regler om begrænsning af optagelse af elever til de enkelte uddannelser. 13 

Det vil sige, at for at få adgang til en erhvervsuddannelse skal ansøgeren på forhånd have en læreplads, 
uddannelsesaftale eller være blevet optaget i skolepraktik på erhvervs- eller brancheskolen. Dertil skal 
ansøgeren have opnået tilfredsstillende karakterer ved folkeskolens afgangsprøve eller AEU prøven. 
Nogle erhvervsskoler kan dog kræve, at ansøgeren følger et opkvalificerende kursus på skolen, før 
optag på den egentlige uddannelse. 

OPKVALIFICERINGSMULIGHEDER EFTER FOLKESKOLEN 

De elever, som har karakterer fra folkeskolens afgangsprøve på E eller derunder, som ikke kommer 
ind på en ungdomsuddannelse ved hjælp af dispensationsreglerne, må benytte sig af et andet tilbud for 
at forbedre deres karakterer, for derefter at kunne søge videre mod en ungdomsuddannelse. Der 
findes forskellige tilbud som henvender sig til elever, der søger forløb indenfor personlig, social og 
boglig opkvalificering. 

Nedenstående diagram viser de forskellige opkvalificeringsmuligheder der er for borgere, som enten 
har behov for at få forbedret deres karakterer fra folkeskolens afgangsprøve, eller som har behov for 
social og personlig udvikling, før de kan starte på et bogligt opkvalificeringsforløb. 

 

FIGUR 2 OPKVALIFICERINGSMULIGHEDER FOR FOLKESKOLENSAFGANGSELEVER, SOM HAR BRUG FOR 
PERSONLIG/ SOCIAL ELLER BOGLIG OPKVALIFICERING. 

Flere af kurserne er ikke landsdækkene, og alle de forskellige tilbud vil derfor ikke være til rådighed i 
ét lokalområde. Nogle byer har både sociale/ personlige og boglige opkvalificeringstilbud, og andre 
                                                             
13 §7 stk. 3 Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på 
erhvervsuddannelsesområdet. 
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byer har kun boglige opkvalificeringstilbud. De fleste bygder har hverken sociale eller boglige tilbud 
for borgerne, og borgerne er derfor nødt til at rejse til en nærliggende by for at deltage på et forløb. 
Nuiki projektet rejser dog rundt til forskellige bygder og kører et forløb med social og boglig 
opkvalificering. Når en borger ønsker at opkvalificere sig igennem ét af de ovennævnte tilbud, skal 
borgeren tage kontakt til den lokale Piareersarfik. Efterskoler, højskoler og Piareersarfiit bliver 
yderligere beskrevet i de næste kapitler. De resterende tilbud bliver beskrevet i bilag 1. 

SOC IA L OG P ER SON L IG O P KVA LI F IC ER I NG  

Der udbydes flere tilbud til de elever, som af forskellige årsager ikke er klar til at starte på et bogligt 
opkvalificeringsforløb, inden de kan søge ind på en ungdomsuddannelse. De sociale og personlige 
udviklingsforløb har til formål, at hjælpe eleven med at blive klar til at fortsætte i uddannelse. På 
forløbene får eleverne mulighed for at fokusere på andet end boglig læring, som for eksempel at tage 
på en sprogrejse, arbejde i et værksted eller dyrke motion. De forløb giver eleverne et pusterum, hvor 
de kan udvikle sig selv, og derefter tage et valg om deres fremtidige uddannelsesforløb. 

SOC IA L/ P ER SON LI G OG  BOGL IG OP KVA L IF IC ER I N G 

De forløb, som tilbyder både social og personlig udvikling sammen med boglig opkvalificering, 
forsøger at hjælpe borgerne med både at udvikle sig personligt og fagligt. Ofte deltager borgerne i et 
bogligt forløb, hvor der bliver inddraget ekstra uddannelsesvejledning, undervisning i ernæring, 
motion, privat økonomi eller psykologi. 

BOGL IG OP KVA L IF IC ER I N G 

Forløb med boglig opkvalificering, bliver tilbudt som et mere almindeligt skoleforløb, som i 
folkeskolen. Eleverne deltager i undervisningen, som enten kan være på undervisningsstedet eller som 
selvstudier. Flere steder kan eleverne nøjes med at tage de fag, som de har behov for at forbedre deres 
karakterer i, som for eksempel dansk og matematik. Flere steder kan eleverne også kombinere de 
boglige fag med jobtræning, hvor de kan sideløbende med den boglige undervisnings kommer i praktik 
i en virksomhed. 

YDER L IGER E OP K VA LI F I C ER IN G  

Efter borgerne har forbedret deres karakterer og søger ind på en ungdomsuddannelse, kan 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne, ved hjælp af tests, vurdere om ansøgerne har brug for yderligere 
opkvalificering af deres faglige basisviden, selvom ansøgerne opfylder optagelseskravene. Dette er 
nødvendigt for at ansøgerne har en realistisk mulighed for at gennemfører uddannelsen. 
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KAPITEL 2 

EFTERSKOLER 

Folkeskolens afgangselever kan vælge, at tage på efterskole fra 9. til 13. klasse, afhængigt af hvilken 
efterskole de vælger, og om den ligger i Grønland eller Danmark. Et efterskoleophold varer ét skoleår, 
og forældrene kan søge om økonomisk støtte af Grønlands Selvstyre, til at dække en del af udgifterne 
til opholdet. Det er målet, at eleven vil få udviklet både sine boglige og sociale kompetencer på 
efterskoleopholdet. Et efterskoleophold er ikke et opkvalificeringstilbud for de elever, som har behov 
for at forbedre deres karakterer fra folkeskolen, men kan anvendes til dette. Efterskolerne er taget 
med i denne rapport, for at sammenligne økonomi, elevantal og karakterforbedring med Piareersarfiit. 

GRØNLAND  

Der ligger to efterskoler i Grønland: Villads Villadsenip (VVE) i Qasigiannguit, som åbnede i 2009 og 
Maniitsumi Efterskoli (ME) i Maniitsoq, som åbnede i 2011. Siden opstarten af VVE i 2009 og ME i 
2011 har 570 elever gennemført et ophold på én af efterskolerne. I 2015 gennemførte 117 elever fra 
efterskolerne. Kun få elever bliver forhindret i optag på de grønlandske efterskoler grundet 
kapacitetsbegrænsninger. Antallet af elever, som er startet på et efterskoleophold, er steget de sidste 
år, fordi efterskolerne i stigende grad optager nye elever, når andre elever falder fra. Der starter lidt 
over 150 elever på efterskolerne om året. Af de elever, som gennemførte et efterskoleophold i 2014, 
startede 1/3 af eleverne direkte i uddannelse efter de har afsluttet efterskoleopholdet. Indenfor ét år 
efter det afsluttede efterskoleophold, var cirka 50 % af eleverne startet på en uddannelse. Cirka 65 % 
af eleverne starter på GUX og 35 % starter på en erhvervs- eller brancheskole. Se bilag 2 yderligere 
information om elever på grønlandske efterskoler. 

ADGANG  

De to efterskoler optager elever mellem 14 og 17 år. Det vil sige, at de elever, som ikke går op til alle 
prøverne i 10. klasse, eller som går ud af folkeskolen før 10. klasse er afsluttet, kan søge om optag på 
efterskolen. De to efterskoler har plads til 70 elever på ME, og 80 elever på VVE. Alle elever kan søge 
om optag på efterskolerne, medmindre de bor i samme by som efterskolen ligger. I de tilfælde må 
eleverne vælge den efterskole, som ikke er placeret i deres hjemby.  

BU DGE T  

Betaling for ophold på en grønlandsk efterskole udregnes efter forældrenes årlige indkomst. I tabellen 
nedenfor, ses de forskellige grupper opdelt på familiens årlige indkomst, samt forældrebetalingens 
størrelse for efterskoleopholdet per uge. 

 Årlig indkomst Forældrebetaling 

Gruppe I:  0 – 280.000 0 kr. 
Gruppe II:  280.001 – 340.000 200 kr. 
Gruppe III:  340.001 – 400.000  350 kr. 
Gruppe IV:  400.001 – 500.000  450 kr. 
Gruppe V:  500.001 – opefter 731 kr. 
TABEL 2 FORÆLDREBETALING FOR EFTERSKOLEOPHOLD FORDELT PÅ ÅRLIGE INDKOMST 

Et efterskoleophold vare typisk 42 uger, det vil sige at et efterskoleophold vil koste familien 0 – 30.702 
kr. Grønlands Selvstyre bevilligede i 2015 et samlet driftstilskud, til de to efterskoler, på 20.949.000 
kr. 
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DANMARK 

Afhængigt af hvilken dansk efterskole eleverne vælger, er der mulighed for optag af elever mellem 14 – 
18 år, og der bliver undervist i 8., 9., 10. og 11. klasse (9. -12. klasse efter grønlandske klasseinddeling). 
Grønlandske elever, som søger om at komme på efterskoleophold i Danmark, skal have en 
kontaktfamilie i Danmark, som har ansvaret for eleven, henter og bringer mellem lufthavnen, familiens 
hjem og efterskolen, samt har eleven boende i ferier og weekender. I 2015 startede 282 elever på et 
efterskoleophold i Danmark, og cirka 80 % gennemførte forløbet. Se bilag 2 for yderligere information 
om elever på efterskoleophold i Danmark. 

FOR MÅ L  

Grønlandske elever, der har afsluttet en grønlandsk 10. klasse, vil blive indskrevet på en 10. klasse på 
en dansk efterskole, hvilket vil svare til en 11. klasse i Grønland. Eleverne vil blive undervist i de 
samme fag som i Grønland, dog uden grønlandsk. Dertil kan eleverne søge om, at komme på 
efterskoleophold, der har specialiseret sig i en retning, som musik, sport, sårbare unge og meget andet. 

ADGANG  

Afhængigt at hvilken efterskole der søges, vil adgangskriterierne variere. Almindeligvis skal eleverne 
have afsluttet 9. eller 10. klasse. Der er umiddelbart ikke nogen kapacitetsmæssige begrænsninger for 
optag på efterskoler i Danmark, set i forhold til de samlede efterskolers elevpladser. Der vil dog være 
en økonomisk begrænsning vedrørende Grønlands Selvstyres støttemidler, det er dog ikke en 
begrænsning som endnu er nået.  

R ESU L TA T  

Eleverne vil efter et års ophold på en dansk efterskole, have haft mulighed for at træne sine 
danskkundskaber og tilegnet sig erfaring i brugen af sproget. Dertil vil eleverne aflægge prøve i den 
danske 10. klasse. 

BU DGE T  

Der kan søges om tilskud til efterskoleudgiften. Grønlands Selvstyre har en fast tilskudsordning på 281 
kr. per uge, hvortil der kan søges om ekstra støtte baseret på familiens årlige indkomst. Rejseudgifter 
mellem elevens hjem og efterskolen ved skolestart og afslutning dækkes også. Alle kan derudover søge 
Danmark om støtte på lige fod med danske efterskoleelever. Støttebeløbet udregnes efter familiens 
årlige indkomst og svinger fra 562,00 kr. til 1165,00 kr. per uge.  

De danske efterskolers priser svinger en del, men med tilskud fra begge ordninger vil et 
efterskoleophold typisk ligge mellem 30.000 – 50.000 kr. Dertil kan der søges om yderligere tilskud til 
efterskoleopholdet, for forældre med lav årlig indkomst. Forældrebetalingen skal dog være på en 
mindst 300 kr. per uge, hvilket bliver 12.600 kr. for et ophold af 42 ugers varighed. 

HØJSKOLE 

Et højskoleophold tager almindeligvis et halvt år, dertil kan der tages flere højskoleophold efter 
hinanden. På flere højskoler udbydes der en blanding af boglige og interessefag, og til forskel fra et 
efterskoleophold skal eleverne ikke op til en afsluttende prøve. Formålet med et højskoleophold er at 
forbedre elevernes sociale kompetencer, samt vække interesse og udvikle elevens interesse for andre 
fag. Et højskoleophold i Danmark bliver også anvendt til at forbedre elevens danskkundskaber.  

Dataregistreringen i IT-reg indeholder ikke oplysninger om hvor eleverne har været på højskole. Der 
er derfor kun data for det samlede antal elever på højskole.  Antallet af registreret elever, som startede 
på et højskoleophold, steg kraftigt i 2014/15, Hvilket kan begrundes med, at Piareersarfiit er blevet 
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bedre til at registrere eleverne. Cirka 72 % gennemførte højskoleopholdet fra 2012/13 til 2014/15. 
Antallet af elever, som starter i uddannelse direkte efter et afsluttet højskoleophold, er cirka 27 %, ved 
at se på gennemsnittet over de sidste 3 år. 53 % af eleverne starter på GUX, 37 % på en erhvervs- eller 
brancheskole og de resterende starter på en bachelor eller et for-kursus. Se bilag 3 for yderligere 
information om elever på højskolerne. 

GRØNLAND 

I Grønland ligger der to højskoler: Knud Rasmussenip Højskolia i Sisimiut og Sulisartut Højskoliat i 
Qaqortoq. Begge højskoler optager cirka 20 elever per halvår.  

ADGANG  

Ved optag på et højskoleophold i Grønland, ligger højskolerne vægt på den geografiske fordeling af 
eleverne, ansøgerens faglige udbytte af opholdet, samt om ansøgeren har børn og har 
pasningsmuligheder. 

BU DGE T  

Ansøgeren betaler selv 25 % af opholdet på den pågældende højskole, hvortil ansøgerens 

hjemkommune betaler 75 %. Eleverne er tilskudsberettiget på højskoleophold af en varighed på 

minimum 13 uger. Højskoleeleverne kan derfor få uddannelsesstøtte, samt frirejse ved start, 

afbrydelse og afslutning af opholdet. Eleven vil have en egenbetaling på 351 kr. til højskolen per uge. 

Grønlands Selvstyre tildelte i 2015 et samlet driftstilskud, til de to højskoler, på til 12.130.000 kr.  

 

HØJSKOLEOPHOLD FOR UNGE 

På Sulisartut højskoliat i Qaqortoq bliver der udbudt et højskoleophold for unge mellem 16 og 18 år, 

som ikke er startet på en ungdomsuddannelse. Opholdet vare 6 uger og ligger i efterårsperioden, hvor 

der er plads til 20 elever fra både byerne og bygderne i kommunen. Deltagerne bliver undervist i 

beslutningskompetencer, familieøkonomi, planlægning af uddannelse, indhentning af informationer 

fra uddannelsesinstitutioner, erhvervspraktik, forebyggelse, samarbejdsøvelser, personlig udvikling, 

idræt med mere. Opholdet bliver tilrettelagt i samarbejde med Piareersarfik i Qaqortoq. 

ADGANG  

For at blive optaget skal ansøgeren være mellem 16 – 18 år og ikke være gået i gang med en 

ungdomsuddannelse.  

R ESU L TA T  

Målet er, at forberede eleverne på at starte på et bogligt opkvalificeringsforløb, og træffe et valg om 

deres videre uddannelse. 

BU DGE T  

Deltagerne er berettiget til uddannelsesstøtte. 

DANMARK 

En borger, som ønsker at starte på et højskoleophold i Danmark, skal tage kontakt til den lokale 
Piareersarfik. Piareersarfiit arbejder sammen med en række højskoler i Danmark, og vejlederen vil i 
samarbejde med borgeren finde frem til den rigtige højskole for borgeren. 
 
ADGANG  
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Piareersarfik skal vurdere, gennem deres kenskab til den pågældende højskole, og hvorvidt ansøgeren 
har ressourcer til at starte og gennemføre opholdet. Danske højskoler optager elever fra 18 år, og 
ungdomshøjskoler optager elever fra 16 år til 18 år. 
 
R ESU L TA T  

På højskoler er det de sociale og personlige kompetencer som bliver udviklet. På danske højskoler, vil 
der blive talt dansk, og derfor forbedre eleverne også ofte deres danskkundskaber. Grønlandske elever 
på højskole i Danmark kan dertil anmode om, at aflægge AEU afgangsprøven. Det skal aftales med 
vejlederen eller underviseren på højskolen og vejlederen fra ansøgerens lokale Piareersarfik. Eleven 
vil kun blive indstillet til at aflægge prøve, hvis det bliver vurderet at der er realistisk mulighed for, at 
eleven består prøven. 
 
BU DGE T  

Det er ansøgerens ansvar, at tilvejebringe midlerne, men Piareersarfik skal så vidt det er muligt 
finansiere eller medfinansiere udgifterne. Piareersarfik står for bestilling og betaling af rejse fra 
ansøgerens bopæl til højskolen. Højskoleeleven modtager uddannelsesstøtte under opholdet. 
Uddannelsesstøtten sendes til højskolen, som fratrækker højskoleafgiften og udbetaler lommepenge til 
eleven. Piareersarfik står for rejseomkostninger til og fra lufthavnene og lufthavnene imellem. 
Uddannelsesstøtten er på 4.200 kr. om måneden. Deraf får eleven 300 kr. per uge i lommepenge, og 
højskolen beholder 925 kr. per uge, til udgifter for højskoleopholdet. Det vil give et underskud, som 
højskolerne vil få refunderet af Grønlands Selvstyre. 
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KAPITEL 3 

PIAREERSARFIIT  

Dette kapitel, beskriver Piareersarfiits historie, udvikling og motivationen for oprettelsen af centrene. 

Piareersarfiits arbejdsopgaver beskrives, med fokus på vejledning og de to boglige forløb: FA og AEU.  

Fra 2006 til 2008 blev der oprettet 18 Piareersarfiit 

centre i 17 byer og 1 bygd: Illoqqtoormiit, Ilulissat, 

Kangaamiut, Kangaatsiaq, Maniitsoq, Nanortalik, 

Narsaq, Nuuk, Paamiut, Qaqortoq, Qasiagiannguit, 

Qeqertaesuaq, Qaanaaq, Sisimiut, Tasiilaq, Upernavik, 

Uummannaq og Aasiaat. 

Piareersarfiit blev oprettet ved at ligge tre 

ansvarsområder sammen: Ungdomstjenesten, som 

tidligere havde samlet de ledige borgere og tilbød dem 

aktivering i forskellige værksteder. De lokale 

erhvervsskoler, hvor undervisningen af det første år af 

en STI-uddannelse14 foregik. Arbejdsmarkedskontoret, 

som registrerede ledige borgere og tilbød vejledning 

rettet mod at få borgeren i arbejde. Piareersarfiit blev 

oprettet, fordi Ungdomstjenesten havde haft 

udfordringer med at få borgerene videre i arbejde eller 

uddannelse. Flere af de borgere som gik på de lokale erhvervsskoler kunne ikke finde en praktikplads 

og de færreste fik derefter brugt den uddannelse, de allerede havde taget. På Piareersarfiit, kunne 

borgerne nu henvende sig ét sted, blive tilbudt en vejledningskonsultation og få hjælp til at søge 

arbejde, uddannelse eller modtage undervisning i fag fra folkeskolens afgangsprøve, så borgeren fik 

forudsætningerne for at søge videre til en ungdomsuddannelse. Ungdomstjenestens værksteder blev i 

samme handling nedlagt, men de seneste par år er der blevet oprettet en række værkstedslignende 

tilbud rettet mod de unge, som ikke er klar til at blive undervist i boglige fag. Det er værksteder, som 

produktionsskoler, værksteder hos Piareersarfiit eller andre tilbud med social og personlig udvikling 

og til dels faglig opkvalificering.  

Piareersarfiit kan tilbyde hjælp til, at søge ind på en efterskole, højskole, bogligt opkvalificering på 

Piareersarfiit, værkstedsaktiviteter, produktionsskoler, jobtræning og praktik i en virksomhed, samt 

Nuiki, Timi Asimi, PKU og AMA kurser, samt forberedelseskurser ved erhvervs- og brancheskolerne. 

Dertil skal Piareersarfiit have kontakt med erhvervs- og brancheskolerne. Vejledning i folkeskolen 

påhviler i nogle tilfælde også Piareersarfiit, samt opsøgende vejledning for de unge, som ikke er 

kommet i uddannelse eller arbejde efter folkeskolens afslutning. Ved nogle Piareersarfiit er 

arbejdsmarkedskontoret ikke længere en del af Piareersarfiit, men de steder hvor det er, skal der også 

foretages arbejdsvejledning, samt registrering af ledige. Det er nu vedtaget en lov om, at Piareersarfiit 

                                                             
14 STI-uddannelserne dækker over brancherne: jern/metal, bygge/anlæg, handel/ kontor, /levnedsmiddel og 
social/sundhed. 

FIGUR 3 DEN GEOGRAFISKE FORDELING AF DE 
18 PIAREERSARFIIT CENTRER. 
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og arbejdsmarkedskontorene slås sammen. Se bilag 2 for ydereliger uddybning af Piareersarfiits 

arbejdsopgaver. 

Når en borger henvender sig til Piareersarfiit, vil borgeren blive tilbudt en vejledningssamtale med en 

vejleder på Piareersarfik, hvor de sammen vil finde frem til det tilbud, der passer bedst til den enkeltes 

behov. Vejlederen udarbejder en handlingsplan, hvor borgerens fremtidige uddannelsesønske bliver 

beskrevet, og hvad der skal til for at borgeren kan starte på uddannelsen. Vejlederne i folkeskolen 

laver også handlingsplaner for deres elever, men de handlingsplaner bliver sjældent delt med 

Piareersarfik, som derfor må udarbejde en ny handlingsplan i samarbejde med borgeren. Når 

handlingsplanen er på plads, vil vejlederen hjælpe borgeren med at søge ind på det tilbud, som kan 

hjælpe borgeren i gang med den ønskede uddannelse. Det kan være social eller boglig opkvalificering, 

arbejdsprøvning eller blot hjælp til at skrive en ansøgning til den pågældende uddannelse. Borgernes 

handlingsplaner bliver skrevet ind i sagsbehandlingssystemet IT-Reg, som bliver brugt til at følge 

eleverne af Piareersarfiit. Systemet bliver også brugt til at lave statistik over borgernes deltagelse i de 

forskellige tilbud, og deres videre vej gennem uddannelsessystemet. Piareersarfiit er pålagt at 

registrere borgerne, jr. Serviceaftalen punkt 7.2 (se bilag 4). Der er dog ikke alle elever, som bliver 

registreret eller registreret korrekt. Det gælder specielt for elever, som starter på AEU forløb, da det 

forløb er meget fleksibelt og kan tage alt fra et halvt til flere år, før det er gennemført og eleven kan 

søge om optag på en ungdomsuddannelse. 

ØKONOMI 

De enkelte Piareersarfik centres driftstilskud bliver tildelt ved, at lave en beregning over antal lærlinge 

i praktik i den enkelte by, samt et fast opkvalificerings tilskud uanset størrelse. Det vil sige, at 

Piareersarfik modellen er opdelt i to, en lærlinge del og en opkvalificeringsdel. Driftstilskuddet 

udbetales to gange om året: 80 % af tilskuddet bliver udbetalt 1. februar, mens de resterende 20 % 

udbetales pr. 1. oktober. Kommunerne er forpligtiget til at betale minimum det samme i driftstilskud 

til Piareersarfiit, som Grønlands Selvstyre betaler. Ud fra regnskaberne er det ikke muligt at beregne 

omkostningen pr. elev i boglig opkvalificering. 

 

Selvstyrets bevilling i alt 49.539.000 

Bevilling til Piareersarfiit drift 36.309.000 

Konto 40 - opnormering  1.000.000 

100 elevkvoter 5.580.000 

Ekstraordinær indsats 15-18 årige 6.650.000 

Kommunernes budget i alt 37.466.000 

Driftstilskud 2015 i alt 87.005.000 

Tabel 3 Grønlands Selvstyres + kommunernes driftstilskud til Piareersarfiit, 2015.15 

 

 

                                                             
15 Jf. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Kommunernes budget 2015 
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VEJLEDNING 

”Når der kommer en borger, som gerne vil starte på et bogligt opkvalificeringsforløb, så tilbyder vi 
dem en vejledningssamtale. Til samtalen stiller vi borgeren en række spørgsmål, for at finde ud af 
hvad deres motivation er, og hvilken uddannelse de gerne vil søge ind på bagefter. Vi ser på 
borgerens kompetencer, ressourcer, mangler og behov. Ud fra det, som borgeren fortæller, træffer 
vejlederen en afgørelse om hvilket tilbud der vil være det bedste for borgeren, om det er boglig 
opkvalificering eller om borgeren har brug for et andet forløb inden den boglige opkvalificering.” – 
Piareersarfik 

Piareersarfiit er først og fremmest et vejledningscenter. Når en borger henvender sig til Piareersarfik 
for at få hjælp til enten uddannelse eller arbejde, bliver borgeren tilbudt en vejledningssamtale. Under 
samtalen stiller vejlederen en række spørgsmål, for at få afklaret hvad borgeren gerne vil, og hvilke 
tilbud der egner sig bedst til borgeren. Det kan være, at borgeren gerne vil læse videre på en bestemt 
uddannelse, men mangler nogle karakterer fra folkeskolens afgangsprøve, og derfor har brug for 
boglig opkvalificering inden der kan sendes en ansøgning af sted til ungdomsuddannelsen. Det kan 
også være, at borgeren har brug for hjælp til nogle personlige problemstillinger, som vejlederen da vil 
hjælpe borgeren med at finde det rette tilbud til. 

Piareersarfiit er pålagt at tilbyde vejledning til de unge, som ikke er startet på en uddannelse eller 
kommet i arbejde efter folkeskolen. Det er et tilbud om vejledning til eleverne, uden at 
afgangseleverne selv har henvendt sig til Piareersarfiit, såkaldt opsøgende vejledning. Det er ikke alle 
Piareersarfiit, som har fået sat den opsøgende vejledning i værk. Der er i denne undersøgelse blevet 
observeret 3 modeller for hvornår vejledning foretages ud af de 5 Piareersarfiit centre, som er blevet 
inddraget i undersøgelsen. 

Model 1 beskriver et Piareersarfik center, som tilbyder vejledning fra 8. klasse i folkeskolen og frem til 
efter den boglige opkvalificering hos dem, er afsluttet. Ved at starte allerede i folkeskolen, med at give 
de unge vejledning, giver det personalet ved Piareersarfik en fordel i det opsøgende 
vejledningsarbejde, da de allerede har lavet elevprofiler og ved hvornår og hvem der afslutter 
folkeskolen. Det er op til den enkelte kommune at bestemme om det er Piareersarfiits vejledere, som 
skal være med til at vejlede de unge i folkeskolen, eller om det kun er folkeskolens vejledere, som skal 
deltage i den arbejdsopgave. 

Model 2 og model 3 tilbyder ikke vejledning i folkeskolen, da det er folkeskolens egen vejledere som 
tager sig af den opgave. Model 2 og 3 er heller ikke begyndt at lave opsøgende arbejde og tilbyde ledige 
vejledningssamtaler, og grunden herfor beror på administrative og samarbejdsvanskeligheder. Model 
3 har nogle særlige udfordringer ved, at udføre vejledning før ansøgerne er startet på et forløb, da en 
del af eleverne ikke bor i byen. Begge modeller tilbyder vejledning under elevernes boglige 
opkvalificeringsforløb, og begge har svært ved at tilbyde vejledning efter et bogligt 
opkvalificeringsforløb, da mange elever flytter fra byen efter afslutningen af den boglige 
opkvalificering.  

Model 1  Model 2  Model 3  

Tidspunkt Vejledning Tidspunkt Vejledning Tidspunkt Vejledning 

8. klasse X 8. klasse  8. klasse  

9. klasse X 9. klasse  9. klasse  

10. klasse X 10. klasse  10. klasse  

Opsøgende X Opsøgende  Opsøgende  

Borgerens henvendelse X Borgerens henvendelse X Borgerens henvendelse X 

Før boglig X Før boglig X Før boglig (X) 
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opkvalificering opkvalificering opkvalificering 

Under boglig 
opkvalificering 

X Under boglig 
opkvalificering 

X Under boglig 
opkvalificering 

X 

Efter boglig 
opkvalificering 

X Efter boglig 
opkvalificering 

 Efter boglig 
opkvalificering 

 

TABEL 4 VEJLEDNINGSTIDSPUNKT AF PIAREERSARFIIT 
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BOGLIG OPKVALIFICERING 

Den boglige opkvalificering hos Piareersarfiit henvender sig til de 
borgere, som har brug for at forbedre deres karakterer fra folkeskolens 
afgangsprøve: 10. klasse. Det gælder både dem, som mangler 
karakterer, som har karakterer på Fx eller under, og dem som har brug 
for højere karakterer eller for at komme ind på den ønskede 
uddannelse. På Piareersarfiit kan eleverne følge et FA og AEU forløb. FA, 
retter sig mod GUX og AEU retter sig mod erhvervs- og 
brancheskolerne. FA svarer til folkeskolens afgangsprøve, den følger 
samme lærerplan, undervisning og eksamination. Der bliver undervist i 
grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. AEU følger 
studieordningen for AEU, som i 2005 blev udarbejdet af branche- og 
erhvervsskolerne. På AEU bliver der undervist i grønlandsk, dansk, 
engelsk og matematik. Alle 18 Piareersarfiit har AEU, og 8 centrer har 
både AEU og FA. I kommune Kujalleq har de tre Piareersarfik centre 
lavet et samarbejde, hvor elever fra Narsaq og Nanortalik, som vil læse 
en FA, bliver sendt til Piareersarfik i Qaqortoq.  

ADGANGS KR AV  

Serviceaftalen mellem kommunerne og Grønlands Selvstyre om driften 
af Piareersarfiit beskriver optagelseskriterierne til den boglige 
opkvalificering således: 

”(…), at personer der bliver visiteret til et opkvalificerende forløb i 
Piareersarfiit er motiverede, eller kan blive det, og at de har en 
realistisk mulighed for at gennemføre forløbet, samt komme videre i 
uddannelse eller arbejde, når opkvalificeringen er gennemført.”16 

Citatet ovenfor beskriver, at ansøgere til Piareersarfiits boglige opkvalificering skal vurderes til at 
have en realistisk mulighed for at kunne gennemføre forløbet. Det er deraf op til en den enkelte 
Piareersarfik at fortolke, hvad en realistisk mulighed er. I praksis er det vejlederen, som laver i 
bedømmelse af ansøgeren, ved at stille ansøgeren forskellige spørgsmål rettet mod ansøgerens 
motivation, uddannelsesønske, behov og muligheder, som tilsammen danner grundlaget for den 
individuelle vurdering af ansøgerens muligheder for gennemførelse af forløbet. Dertil skal ansøgeren 
have karakterer, som behøver at blive opkvalificeret, og ansøgeren skal have et fremtidigt 
uddannelsesønske, som til dels også vil danne grundlaget for ansøgerens placering på enten FA og 
AEU. De enkelte Piareersarfiit centre har sat forskellige adgangsbegrænsninger for ansøgernes alder, 
som spænder fra 15 – 18 år. Dertil kan der opstå aldersbegrænsninger for de borgere, som ikke har 
boglig i byen, fordi det ikke der ikke er kollegiekapacitet i flere byer, for borgere under 18 år. I de 
tilfælde vil borgerens ansøgning til Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb blive afvist, eller 
borgeren vil blive sat på venteliste, indtil borgeren fylder 18 år. 

U DDANNE LS ES S TØ T TE  

Elever, som går på et forløb ved Piareersarfiit er uddannelsesstøtteberettigede. Det gælder på både FA 
og AEU, samt enkeltfag hvis kravet for antal studieaktivitetstimer per uge bliver mødt. Det kan også 
være på forløb, der er en blanding af enkeltfag og jobtræning, eller blot jobtræning, og andre socialt 
opkvalificerende forløb. Studieaktivitetskravet for elever på AEU, er på minimum 3 fag om ugen, for at 

                                                             
16 Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq/ Kommune Kujalleq/ Qeqqata Kommunia/ Qaasuitsup Kommunia 
og Grønlands Selvstyre om drift af Piareersarfiit 2015, s. 5. 

Piareersarfik AEU FA 

Aasiaat X X 

Ittoqqortoormiit X  

Ilulissat X X 

Kangaamiut X  

Kangaarsiaq X X 

Maniitsoq X X 

Nanortalik X  

Narsaq X  

Nuuk X X 

Paamiut X  

Qaqortoq X X 

Qasiagiannguit X  

Qeqertaesuaq X  

Qaanaaq X  

Sisimiut X X 

Tasiilaq X X 

Uummannaq X  

Upernavik X  

TAB EL 5  P IAR EER SAR F I I T 
MED AEU  O G FA F OR DE L T 
P Å BYER  
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modtage fuld uddannelsesstøtte. Er eleven tilmeldt 2 fag om ugen, vil der blive udbetalt halv støtte. På 
FA-forløbet skal eleven minimum deltage i 21 lektioner per uge, for at være 
uddannelsesstøtteberettiget. Hvis eleven har ulovligt fravær, vil eleven blive trukket det antal timer 
eller dage, som eleven er væk, i uddannelsesstøtten. Lovligt fravær er sygefravær eller lægebesøg, som 
er blevet meldt til Piareersarfiit. Uddannelsesstøtten ligger 2.150 kr. for elever under 18 år, og på 
4.300 kr. for elever over 18 år.17 

FA OG AEU 

Piareersarfiit tilbyder to boglige opkvalificeringsforløb, Folkeskolens Afgangsprøve (FA) og Anerkendt 
Erhvervsuddannelsesintroduktion (AEU). På FA bliver, der undervist i grønlandsk, dansk, engelsk, 
matematik og fysik/ kemi. På AEU bliver, der undervist i grønlandsk, dansk, engelsk og matematik. 
Forskellen på de to forløb i forhold til indhold, undervisning og resultater, bliver beskrevet forskelligt 
af personalet på Piareersarfiit. Flere steder bliver AEU beskrevet, som at have en mere 
projektorienteret undervisningsstruktur med arbejdsrelaterede emner og med en større fokusering på 
den anvendte forståelse af fagenes faglige indhold. Det vil sige, at eleverne bliver undervist i de 
forskellige fag, ved at de skal lave et projekt, som en fotoudstilling eller en avisartikel. Det er dog ikke 
alle Piareersarfiit, som underviser på den måde, hvor andre centre bruger den samme metode som i 
folkeskolen. 

Opfattelsen af de to boglige forløb varierer også blandt personalet på den samme Piareersarfik. 
Nedenfor vil forskellige citater fra medarbejdere ved Piareersarfiit, vise at der er to opfattelser af 
forskellen på FA og AEU. 

1 :  

 
”FA er rettet mod GUX. Men prøverne, altså afgangsprøven, som er den samme som folkeskolens 
afgangsprøve, er lettere end AEU afgangsprøven. Det vil sige, at eleverne starter på AEU fordi de 
skal samles op fra NUL. Så efter de har gennemført AEU går de videre på FA, for at de kan komme 
ind på GUX. Det er som træning til optagelsesprøven, hvor de på FA arbejder mere med stile og 
sådan, mere reflekterende, men selve prøven på FA er lettere end AEU. Så derfor er det piece of cake 
for AEU eleverne at tage FA.” - Piareersarfiit 

Citatet beskriver, at de elever, som skal have en del hjælp til at forbedre deres karakterer, bliver 
placeret på AEU, men at det faglige niveau er så højt, at eleverne har meget nemt ved at gennemføre et 
FA forløb efterfølgende. Citatet nedenfor giver en yderligere uddybelse af forskellen på FA og AEU: 

”Der er højere grammatiske krav til AEU’s sprogfag. FA er mere reflekterende, analyserende, og 
med digtanalyse. Du skal kunne forholde dig til ting, og reflektere over det. FA har et tungere 
pensum end AEU, men på AEU skal du være bedre til grammatik. AEU matematik bliver også 
bedømt meget hårdere end FA.” - Piareersarfiit  

Citatet beskriver, at AEU har højere krav til grammatik og matematik, og FA ligger mere vægt på 
analyse og refleksion. Det vil derfor sige, at AEU er rettet mod erhvervs- og brancheuddannelser, ved 
at have et højere krav til den praktiske og korrekt brug af sprogfagene, samt et højere krav til 
matematik. FA er rettet mod den mere boglige uddannelsesretning som GUX, da der bliver lagt mere 
vægt på den analyserende og reflekterende præstation.  

2 :  

                                                             
17 Finansloven 2015, s. 39. 
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”FA ligger lidt over det faglige niveau på AEU. Det er ikke et klassetrins forskel, men en lille forskel, 
et trins forskel. De svageste elever bliver placeret på AEU, og derefter kan de kommer ind på et 
FA forløb, hvis de gerne vil på GUX. De fagligt stærke elever, bliver placeret på FA.” - 
Piareersarfiit 

”Matematik på AEU og FA er næsten det samme, men der er flere opgaver i FA afgangsprøven og 
derfor også mere tid til at løse opgaverne. FA prøven tager 4 timer og AEU prøven tager 2.5 timer.” 
– Andet fagligt personale 

”I AEU afgangsprøven bliver sprogfagene testet lidt anderledes end på FA, fordi der ikke er 
mundtlige eksamener på AEU. Derfor bliver der brugt metoder til også at teste elevernes mundtlige 
præstation. Det er opgaver, som de kun kan løse hvis de har et mundtligt sprog.” - Piareersarfiit 

Det første citat beskriver, at FA ligger lidt højere fagligt end AEU, men der bliver lagt vægt på at det 
ikke er en meget stor forskel. Det bliver desuden forklaret, at der er forskel på den måde eleverne 
bliver testet. Det er specielt fordi AEU eleverne ikke kommer op til mundtlige prøver, og derfor bliver 
testet anderledes en FA eleverne i sprogfagene. I matematik bliver eleverne umiddelbart testet i den 
samme sværhedsgrad, men også her er prøverne udformet forskelligt. De forskellige måder at teste 
eleverne fra de to forløb på, kan ligge til grund for opfattelse 1. af forskellen på AEU og FA. 
Medarbejderne har bemærket, at der bliver testet anerledes på AEU. Bedømmelsen kan fremstå 
hårdere på AEU end FA, og forklaringen kan være at det er fordi der ikke er mundtlige prøver på AEU, 
og at prøverne derfor er anderledes for, at kunne teste elevernes talte sprog. I næste afsnit vil nogle 
elevers forløb blive fremhævet, for at vise hvordan de to forskellige opfattelser af FA og AEU, kan få 
betydning for eleverne. 
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KAPITEL 4 

ELEVFORLØB 

Dette kapitel beskriver, hvordan de to boglige opkvalificeringsforløb anvendes, samt elevernes forløb 
fra før de starter på et bogligt opkvalificeringsforløb, til de søger ind på en ungdomsuddannelse. 
Specielt aldersgrænsen for optag på de boglige opkvalificeringsforløb, vil blive diskuteret og 
analyseret.  

 
TI L TÆ NK TE EL EV FOR LØ B  

De elever, som starter på et bogligt opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit, kan med den nuværende 
FA og AEU struktur, få et forløb der ser således ud: 

Forløb 1: Det første forløb bliver benyttet, ved de elever, som gerne vil på GUX, men har brug for mere 
undervisning til at kunne gennemføre en FA. Eleverne starter derfor på AEU, og efter bestået AEU 
forløb fortsætter eleverne på FA. Et AEU forløb efterfulgt af et FA forløb strækker sig over to til tre år. 

Forløb 2: De elever, som ikke har brug for så meget hjælp til at forbedre deres karakterer, vil blive 
placeret på et FA forløb, hvis de ønsker at fortsætte på GUX. 

Forløb 3: De elever, som ønsker at læse videre på en erhvervs- eller brancheuddannelse, vil starte på 
et AEU forløb. 

 

TABEL 6 TILTÆNKT ELEVFORLØB MED DEN NUVÆRENDE STRUKTUR. 

FAK T IS KE EL EV FOR LØB  

Under dataindsamlingen, er der blevet observeret flere forskellige konstruktioner af elevforløb. 
Nedenfor er et udsnit af både generelle og enkeltstående elevforløb: 

Elevforløb 1: Elevens lokale Piareersarfik har en aldersgrænse til de boglige opkvalificeringsforløb på 
18 år. Eleven arbejdede i mellemtiden, indtil det var muligt at søge om optag på Piareersarfiits boglige 
opkvalificeringsforløb. Eleven ville gerne læse videre på en erhvervsuddannelse, og startede derfor på 
AEU. På denne Piareersarfiit varede AEU to år, første år med AEU 1 og andet år med AEU 2. I løbet af 
andet år, AEU 2, skiftede eleven uddannelsesønske, og ville læse videre på teknisk gymnasium. Eleven 
blev derfor vejledt til at læse videre på FA efter AEU2, for at aflægge prøve i fysik/kemi. Eleven gik ud 
af folkeskolen som 16årig og kan starte på GUX som 22årig. 

Elevforløb 2: Elevens lokale Piareersarfik har en aldersgrænse til de boglige opkvalificeringsforløb på 
18 år. Elven valgte at starte på efterskole efter folkeskolen; et ophold i Danmark og et i Grønland. På 
begge efterskoler opnåede eleven ikke adgangsgivende karakterer til, at kunne søge ind på en 
ungdomsuddannelse. Eleven forklarer selv, at undervisningen på efterskolen i Danmark var god, men 
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16 år 

AEU 1 + 2 

Fra 16-18 år 

FA 

Fra 17-19 år 

GUX 

Fra 18-20 år 

2. Folkeskole 

16 år 

FA 

Fra 16-18 år 

GUX  

Fra 17-19 år 

3. Folkeskole 

16 år 

AEU 1+2 

Fra 16-18 år 

Erhvervs-
uddannelse 

Fra 17-18 år 
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forventningerne ved prøven var høje, og han fik derfor ikke adgangsgivende prøvekarakterer. Efter de 
to år på efterskole, gik eleven ledig i et år, og da eleven fylder 18 år søgte eleven om kontanthjælp. På 
arbejdsmarkedskontoret blev eleven henvist til Piareersarfik, hvor eleven startede som 19årig. Eleven 
ville gerne læse videre på GUX, men der blev ikke udbudt FA på den lokale Piareersarfik, og eleven 
startede derfor på AEU, som hos denne Piareersarfik tager et år. Derefter vil eleven gå op til 
optagelsesprøven til GUX. Eleven gik ud af folkeskolen som 16årig og kan starte på GUX som 20årig. 

Elevforløb 1 og 2 ligger op til en diskussion om, hvorvidt opdelingen af AEU og FA er nødvendig. En 
elev fortsætter på GUX efter at have fulgt et AEU forløb og en anden elev følger et AEU forløb efterfulgt 
af et FA forløb og søger derefter ind på GUX. Begge elever kan på grund af alderskravet for optagelse 
på Piareersarfiits boglige opkvalificeringstilbud ikke søge ind til GUX via retskrav og begge elever må 
gå op til en optagelsesprøve. De to forløb viser også at den Piareersarfik, som ikke kan tilbyde FA, ikke 
indskrænker elev 2’s muligheder, men i stedet er en fordel, da eleven kan søge ind på GUX tidligere 
end elev 1. Elev 1 har dog fået mere undervisning end elev 2 og vil derfor muligvis have nemmere ved 
at bestå optagelsesprøven til GUX og klare sig bedre på ungdomsuddannelsen. 

Elevforløb 3: Det tredje elevforløb beskriver en elev, som ønsker at læse videre på en 
erhvervsuddannelse. Den lokale Piareersarfik vurdere, at eleven er dygtig nok til at kunne gennemføre 
et FA forløb, og bliver derfor placeret på et FA forløb og ikke et AEU forløb. Eleven gennemfører 
forløbet og klarer sig godt, og vælger derefter at flytte til en anden by, da han har fået arbejde der. 
Herefter søger eleven til den lokale Piareersarfik i den nye by, for at søge ind på den ønskede 
erhvervsuddannelse. Her bliver eleven vejledt til først at tage et AEU forløb, da AEU er rettet mod 
erhvervsuddannelser og FA er rettet mod GUX.  

Elevforløb 3 viser hvordan AEU og FA bliver opfattet forskelligt af de to Piareersarfik centre. FA svarer 
til folkeskolens afgangsprøve, og er adgangsgivende til alle ungdomsuddannelser. Elev 3 har derfor 
opnået adgangsgivende karakterer til, at kunne søge ind på ungdomsuddannelsen. Det nye 
Piareersarfik center, mente at AEU forløbet ville give eleven bedre muligheder for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse, da undervisningen og læringsmålene i flere fag er mere rettet mod en 
erhvervsuddannelse og vil styrke elevens faglige viden rettet mod den videre erhvervsuddannelse. Der 
var derfor en opfattelse af at AEU forløbet i nogle fag har et højere niveau end FA. Forskellen i 
opfattelsen af FA og AEU førte til, at eleven blev et år yderligere forsinket i sin videre uddannelse. 

Elevforløb 4: På elevens lokale Piareersarfik, var der ikke nogen alderskrav for optag på de boglige 
opkvalificeringsforløb. Eleven kunne derfor starte efter sommerferien, og efter at have fulgt et års 
undervisning på AEU forløbet, kan eleven gå op til prøverne og derefter søge videre mod en 
erhvervsuddannelse. 

Elevforløb 4 står i modsætning til de tre foregående, da eleven kan starte direkte efter folkeskolens 
afslutning. Et AEU forløb, på elevens lokale Piareersarfik, tager et år og de udbyder ikke FA. Eleven kan 
derfor starte tidligere end andre og gennemfører et forløb i Piareersarfik hurtigere end de andre. Elev 
4 har muligvis ikke opnået lige så meget faglige viden, som de andre, men vurderes til at kunne 
gennemføre, og være klar til at søge ind på en erhvervsuddannelse efter AEU forløbet. 
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FIGUR 4 FAKTISKE ELEVFORLØB. 
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ANBE FAL IN G  

FA er et forløb, som er rettet mod GUX og for de elever, som vil søge ind på GUX. I dag udbydes der kun 
FA på 8 ud af de 18 Piareersarfiit centre i Grønland. Det betyder, at der allerede i praksis bliver 
arbejdet med forløb, hvor elever, som vil på GUX kan nøjes med at tage et AEU forløb, og derefter gå op 
til optagelsesprøven til GUX. Dertil bliver forskellen på FA og AEU opfattet forskelligt, hvilket kan få 
konsekvenser for elevernes forløb, og kan forsinke eleverne i deres videre uddannelsesforløb. Det 
ligger op til en diskussion om hvorvidt der stadig bør udbydes FA, eller om der skal laves en anden 
inddeling, hvis det er ønsket at der skal være to forløb. Dertil er det faglige niveau forskel på de to 
forløb meget lille, og man kunne derfor i stedet for at undervise i de to forløb, hæve niveauet lidt på 
AEU forløbet, og lade det være adgangsgivende til alle ungdomsuddannelser. For at afhjælpe de 
forskellige opfattelser af forskellen på de to forløb, kunne man i stedet kalde forløbene 9. klasse og 10. 
klasse. Når eleverne bliver placeret på de to forløb, bliver eleverne inddelt i elever, som har brug for 
mere eller mindre hjælp til, at forbedre deres karakterer, og derfor kunne det være en hjælp for nogle 
elever, hvis de kan få lidt mere tid til at forbedre deres faglige viden, ved først at tage 9. klasse 
undervisning og derefter 10. klasse. 

- 9. klasse og 10. klasse i stedet for AEU og FA, eller blot 10. klasse. 

ALDERSFORDELING 

Aldersfordelingen, for elever på de boglige opkvalificeringsforløb på Piareersarfiit, er vist i tabellerne 
nedenfor. Den første tabel viser, at der er flest elever i alderen 18-20 år, 35 %, og 21-25 år, 29 %, på 
FA. 

2011 – 2015 16-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år >30 år 

I alt 15 % 35 % 29 % 11 % 10 % 

TABEL 7 ANDELEN AF ELEVER, SOM PÅBEGYNDTE FA OPGJORT PÅ ALDERSINTERVALLER FRA 2011-2015 

På AEU, er andelen af elever mere ligeligt fordelt, hvor 23 % er mellem 15-17 år, 29 % er mellem 18-
20 år, og 21 % er mellem 21-25 år. Der er dog stadig flere elever, som er fra 18 år og opefter end der er 
elever, som starter på AEU direkte efter folkeskolens afslutning eller et til to år efter. 

2011 – 2015 15-17 18-20 21-25 26-30 >30 

I alt 23 % 29 % 21 % 10 % 16 % 

TABEL 8 ANDELE AF ELEVER SOM PÅBEGYNDTE AEU OPGJORT PÅ ALDERSINTERVALLER OG ÅR; SKOLEÅR 
2011/12-2014/15. 

Der er flere grunde til aldersfordelingen af eleverne på Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb, 
som kan forklares med sociokulturelle årsager. Det kan for eksempel være, at eleverne ønsker at holde 
en pause efter folkeskolens afslutning, eller at de gerne vil arbejde lidt inden de starter på yderligere 
uddannelse. Nogle skal måske flytte fra deres forældre og bo på kollegie, og føler sig ikke klar til det. 
Dertil er der strukturelle grunde, som at nogle Piareersarfiit ikke optager elever før de har en bestemt 
alder, og nogle byer som ikke har kollegieværelser til unge under 18 år. I næste afsnit vil 
Piareersarfiits alderskrav for optag, kollegieboliger for unge under 18 år, og ventetiden indtil eleverne 
opfylder alderskravet blive diskuteret. 

ALDERSKRAV 

Piareersarfiit begrunder aldersgrænsen med to forklaringer. Den første er, at der i nogle byer ikke er 
kollegiekapacitet til at indlogere elever under 18 år. Det er på grund af begrænsede ressourcer og et 
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krav om ekstra opsyn af unge under 18 år. Det resulterer i, at Piareersarfiit ikke kan optage elever 
under 18 år på deres boglige opkvalificeringsforløb. Det er en begrænsning, som især rammer elever 
fra bygderne, da de er nødt til at flytte fra deres forældre, for at kunne starte på et bogligt 
opkvalificeringsforløb. Den anden forklaring er, at Piareersarfiit selv har sat en aldersgrænse, som 
optagelseskrav for ansøgere. Det har flere Piareersarfiit gjort ud fra en observation af, at ansøgerne 
derved er mere modne, og har bedre chancer for gennemføre et bogligt opkvalificeringsforløb. 
Alderskravet er samtidig en reaktion på en tendens bemærket af vejlederne, hvor folkeskoleeleverne 
havde en indstilling om, at de ”bare” kunne gå på Piareersarfik, og derfor ikke behøvede at opnå 
adgangsgivende karakterer ved folkeskolens afgangsprøve til at søge ind på en ungdomsuddannelse. 
De Piareersarfik centre, som har indført aldersgrænsen, mener at de har fået bremset den tendens. 

”Eleverne skal mindst være 18 år, for at komme ind her. Det er noget vi selv har bestemt, og der er 
andre steder hvor de kan komme ind lige efter folkeskolen, men det synes vi ikke de skal have lov til. 
Så har de jo ikke forstået at de ikke bare kan komme herhen, at det er deres sidste chance og at de 
bliver nødt til at tage sig sammen hvis de skal have en uddannelse. Det skal jo ikke være sådan at de 
bare lader være med at gå til prøverne i folkeskolen og så kommer her fordi det kan de bare. De 
bliver nødt til at komme ud i samfundet og opdage at de bliver nødt til at arbejde for uddannelse og 
penge. Eleverne skal gennemgå en modningsproces, før vi kan tage dem ind.” – Piareersarfik 

”De unge kan komme direkte fra folkeskolen, det vil sige, de slutter folkeskolen i juni og så søger de 
ind hos os i juli eller august og så tager vi dem ind. Tidligere skulle de vente et år, frem til den 1. 
marts med at søge. Men det synes jeg, undskyld mig, er fuldkommen hul i hovedet, så det ændrede 
jeg. De skal have lov til at uddanne sig og forbedre deres karakterer, hvis de har lyst til det. De skal 
ikke straffes for deres manglende faglighed. Det resulterer bare i at de render rundt og keder sig og 
lave kriminalitet for at få tiden til at gå.” – Piareersarfik 

De to citater beskriver argumenter for og imod, at have en aldersgrænse for, at optage borgere på et 
bogligt opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit. Det ene argument er, at de unge ikke skal opfatte den 
boglige opkvalificering, som en forlængelse af folkeskolen, og at de unge skal modnes på 
arbejdsmarkedet, før de kan starte og gennemføre et bogligt opkvalificeringsforløb. Det andet 
argument taler for, at eleverne ikke skal bremses i deres videre uddannelse, og at de unge tilegne sig 
uhensigtsmæssige vaner og mønstre, hvis de ikke har andet at give sig til. 

”De 15-18 årige er i en gråzone. Dem har vi ikke nogen tilbud til og de må finde sig et arbejde eller 
bo hjemme hos deres forældre og ikke lave noget. Vi får eleverne fra arbejdsmarkedskontoret. Når 
de fylder 18 år søger de kontanthjælp og så sender de dem herover, så vi kan hjælpe dem i gang 
med en uddannelse. Vi har ikke nogle tilbud til de 15-18 årige, men hvis de selv kommer og beder 
om det, kan vi sende dem på efterskole eller højskole på deres egen opfordring.” – Piareersarfik 

Dette citat beskriver, hvordan en Piareersarfik, som har et alderskrav på 18 år, ikke har nogle andre 
tilbud til borgerne, medmindre de på egen opfordring vil på efterskole eller højskole. Andre byer har 
tilbud til unge under 18 år, men det er langt fra alle. De tre citater beskriver til sammen, at det er et 
problem for de unge, som har brug for boglig opkvalificering efter de har afsluttet folkeskolen, samt at 
der kan opstå problemstillinger ved, at de ikke kan starte på et uddannelsestilbud. De unge, som først 
kan starte på boglig opkvalificering, når de fylder 18 år, og som ikke bliver tilbudt andre forløb i 
mellemtiden, bliver overladt til sig selv i 3 år fra de er 16 til de fylder 18 år. 

ANBE FAL IN G  

Aldersgrænser for optag på Piareersarfiit boglige opkvalificeringsforløb har to begrundelser. Den 
første er på grund af manglende kollegiekapacitet til at indlogerer unge under 18 år. Det får 
konsekvenser for unge fra bygderne, og forsinker dem i deres videre uddannelse. 
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- Opret kollegieboliger for unge under 18 år. 

Den anden begrundelse er, at de elever, som ikke opnåede adgangsgivende karakterer ved 
folkeskolens afgangsprøve, har brug for at gennemgå en modningsproces. Flere elever får ikke gavn af 
ventetiden og der bør oprettes tilbud til de unge, som står uden for uddannelsessystemet, hvis ikke 
Piareersarfiit kan optage dem på de boglige opkvalificeringsforløb. 

- Ophæv Piareersarfiits aldersgrænse for optag af elever, eller opret alternative forløb for 
de unge, som står uden for uddannelsessystemet. 

ARBEJDE 

Nogle elever finder arbejde indtil, de kan starte på et bogligt opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit. 
Personalet ved Piareersarfiit mener, at de unge som arbejder, lærer hvad det vil sige at være på 
arbejdsmarkedet, at stå op om morgenen og fungere socialt på en arbejdsplads, som vil motivere dem i 
deres videre uddannelsesforløb. Eleverne beskrev selv, at det ufaglærte arbejde havde lært dem 
vigtigheden af en uddannelse, da ufaglært arbejde var lavtlønnet og meget sæson præget, hvilket betød 
at de ofte var nødt til at finde et nyt arbejde eller være ledige i perioder. 

”Jeg arbejdede på hotel i et år. Det modnede mig. Men jeg ville videre, jeg ville ikke blive ved med at 
arbejde på hotel. Jeg gjorde bare rent. Jeg havde ikke nogen kontakt med gæsterne. Det var ikke 
særlig spændende, jeg kedede mig meget.” – Piareersarfik elev, 17 år. 

”Efter folkeskolen arbejdede jeg med mange forskellige jobs, rigtig mange. Det var ikke særlig sjovt, 
at skulle finde nye jobs hele tiden. Det var jo kun sæsonjobs, jeg kunne få. Men jeg blev moden af at 
være ude og jeg er nu meget målrettet efter at få en uddannelse.” – Piareersarfik elev, 19 år. 

”Jeg arbejdede i nogle perioder. Det var ikke særlig spændende, det var et meget kedeligt arbejde 
og det var hårdt. Jeg vil hellere uddannelse.” – Piareersarfik elev, 17 år. 

Umiddelbart har det hjulpet de unge, som har haft arbejde inden de kunne starte på et bogligt 
opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit. Eleverne og Piareersarfiit forklarer begge at arbejde 
modner eleverne og gør dem uddannelsesparate. 

LEDIG 

De elever, som ikke fandt et arbejde, og som måtte vente på at de kunne blive optaget på 
Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb, var overladt til at gå ledige. Piareersarfiit forklarede, at 
de elever ofte ikke lavede andet end at være sammen med deres venner, sove, ryge hash, drikke 
alkohol eller hænge ud på gaderne i byen.  

”De sover. Sover, sover, sover. Nogle af de unge fisker måske med deres far eller sådan noget, finder 
lidt arbejde her og der. Men de fleste, langt de fleste laver ikke noget. De hænger bare rundt 
omkring i byen eller bygden og ellers så sover de.” – Piareersarfik 

”Vi ser dem jo hænge ud på gaderne i byen. Nogen gange drikker de alkohol og andre gange ryger 
de hash. Det er da et problem, de ikke kan starte her, men de bliver jo også nødt til at forstå der er 
en konsekvens ved at de ikke klarede folkeskolen.” - Piareersarfiit 

Eleverne beskrev selv deres ledighed som pause, sabbatår eller ikke at lave noget, uden at gå mere i 
dybden med en beskrivelse af, hvad de havde lavet. 
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”Det er fire år siden jeg gik i folkeskole. Jeg har ikke lavet noget andet. Jeg har måske hjulpet min 
mor lidt, men ellers har jeg ikke lavet noget. Det er lidt svært at følge med i undervisningen nu, men 
jeg vil have en uddannelse.” – Piareersarfik elev, 19 år. 

”Jeg har ikke lavet noget siden folkeskolen. Jeg synes det er dejligt at lærer igen. Man glemmer 
meget hurtigt det, som man lærte i folkeskolen. Når der går flere år, hvor man ikke bruger det.” – 
Piareersarfik elev, 18 år. 

Eleverne beskriver, at de har glemt meget af den faglige viden de havde efter at have gået ledige, og at 
det kan være svært for dem at gå i skole efter år uden en fast struktur. Det blev også påpeget af 
Piareersarfiit: 

Det kan godt være meget svært at få dem til at følge med i undervisningen de første par måneder, 
men så bliver det bedre. Det er svært for eleverne at komme i gang, og forstå at nu skal de tage sig 
sammen, hvis de vil have en uddannelse.” – Piareersarfik 

De elever, som kommer i arbejde, gennemgår en form for ”modningsproces”, og bliver ifølge eleverne 
selv og personalet ved Piareersarfiit klar til at tage en uddannelse. De elever, som går ledige, glemmer 
meget af den faglige viden som de tilegnede sig i folkeskolen, og de har svært ved at følge 
undervisningen. Det må derfor kunne konkluderes at de unge, som ikke kommer i gang med en 
uddannelse eller kommer i arbejde efter folkeskolen, skal tilbydes optag på de boglige 
opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit, eller et andet forløb, som et slags 11.klassestilbud.  

11. KLASSE 

Den sidste folkeskoleårgang med 11. klasse gik ud af folkeskolen i 2008. Man valgte at afskaffe 11. 
klasse, da man havde lavet en vurdering af, at eleverne i løbet af det sidste skoleår blev meget 
skoletrætte og mindre motiverede for videre uddannelse, deres karakterer faldt og man håbede at ved 
at fjerne det sidste skoleår, ville eleverne ikke blive så skoletrætte og de ville kunne opretholde deres 
karakterer. Folkeskolereformens 10årige skolegang lagde op til en mere komprimeret og dynamisk 
undervisning, som skulle modvirke skoletræthed og motivere eleverne til, at søge videre mod en 
ungdomsuddannelse.18 Genindførelsen af 11. klasse er blevet diskuteret siden dens afskaffelse. 
Argumenterne for og imod, er de samme, men konklusionen er endnu ikke fundet. Det tilbud, som her 
vil blive diskuteret vil blive omtalt som 11. klasse, men konstruktionen af tilbuddet behøver ikke blot 
være et ekstra år i folkeskolen, det kan også være som et efterskoleophold eller en helt tredje forløb. 

For at give et billede af holdningen til et 11. klassestilbud, vil både elever og personalet ved 
Piareersarfiit blive inddraget. De elever, som ikke lavede noget efter de gik ud af folkeskolen, var alle 
positivt indstillede overfor et 11. klassestilbud. Her beskriver en elev, sin holdning til 11. klasse: 

”Jeg ville gerne have gået i 11. klasse, det tror jeg ville have hjulpet mig meget, fordi jeg ville have 
været det ældre da jeg så blev færdig med skolen. Jeg ville have været mere moden, og jeg tror jeg 
ville have fået de karakterer jeg skulle have. Jeg synes nu, at jeg var meget ung da jeg gik ud af 
folkeskolen, og ikke moden nok til det. Dengang tænkte jeg ikke sådan.” – Piareersarfik-elev 

Det meste personale ved Piareersarfiit var også meget positive overfor et 11. klassestilbud til 
folkeskolens afgangselever: 

                                                             
18

  Midtvejsevalueringen af folkeskolen november 2010 i Ilulissat. Rapport samt status på opfølgningen og initiativer. 
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 ”Man kan maksimalt være 100 % for noget, men jeg er 110 % for et 11. klassestilbud.” - 
Piareersarfik 

 ”Jeg vil have 11. klasse tilbage. Der sker meget på det sidste år, det er der de begynder at blive 
”små” voksne. De begynder at lave deres lektier og følge med i undervisningen.” - Piareersarfik 

Nogle få, af personalet fra Piareersarfiit, mener dog ikke, at et 11. klasses tilbud er en god idé: 

”Der skal virkelig være nogle gode argumenter for at en elev som har gået i folkeskolen i 10 år og 
ikke flyttet sig, så skal de i 11. klasse, hvor skulle det blive anderledes. Det vil ikke forandre sig og 
eleverne vil blive forsinket endnu mere end de gør i forvejen.” – Piareersarfik  

ANBE FAL IN G  

Der er opbakning til at 11. klasse bliver oprettet, og da de elever, som går ledige efter folkeskolens 
afslutning er i risiko for at tilegne sig uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, må det være en fordel at 
oprette tilbud for den aldersgruppe. Det skal dog understreges, at 11. klassestilbuddet kun skal 
tilbydes de elever, som ikke går i gang med anden uddannelse efter 10. klasse, og at 11. 
klassestilbuddet derved ikke er et obligatorisk forløb for folkeskolens elever. 

- 11. klasse eller andet forløb for unge efter folkeskolens afslutning. 

DELKONKLUSION 

Dette kapitel har set på Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb, og beskrevet hvordan 
opdelingen af FA og AEU i nogle tilfælde kan forsinke eleverne, da forløbene bliver brugt i forlængelse 
af hinanden, selvom den faglige niveauforskel på de to forløb er tvivlsom. Dertil er der forskellige 
opfattelser af forskellen på de to forløb, som udmærker sig ved hvordan forløbene bliver anvendt. En 
elev, fra et AEU forløb, kan blive vejledt til at tage et FA forløb, hvis de skal på GUX, selvom deres 
retskrav er bortfaldet, og eleven i stedet kunne forsøge at gå op til optagelsesprøven til GUX. Det kan 
omvendt også betyde, at elever fra FA forløb, som vil læse en erhvervsuddannelse, kan blive opfordret 
til at tage et AEU forløb. Ved at ophæve de to forløbs retninger mod enten erhvervsuddannelser og 
GUX, kan elever nøjes med at tage et forløb og derefter fortsætte på en ungdomsuddannelse. Det bliver 
derfor foreslået, at AEU og FA kan laves om til 9. klasse og 10. klasse, eller blot 10. klasse. Piareersarfiit 
må vurderer om de har brug for at kunne dele eleverne op på to niveauer, så de elever der har brug for 
meget hjælp kan blive tilbudt et lettere fagligt niveau inden de tager 10. klasse. 

Aldersgrænsen for optag på Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb har to begrundelser: 1. flere 
byer har ikke kollegiekapacitet til elever under 18 år. 2. flere Piareersarfiit mener ikke, at eleverne skal 
gennemgå en modningsproces før de kan få et udbytte af deres opkvalificeringsforløb. Elever, som ikke 
kan starte på et bogligt opkvalificeringsforløb eller et andet forløb, enten finder arbejde eller går 
ledige. De, som finder arbejde, gennemgår en proces, som modner dem til at tage en uddannelse. De 
elever, som går ledige, gennemgår ikke den proces, og er i risiko for at blive dårligere stillet i forhold til 
at tage en uddannelse, end da de gik ud af folkeskolen. Det er derfor nødvendigt at finde en løsning til 
de elever, som går ledige indtil de kan starte på Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb. 
Personalet ved Piareersarfiit og eleverne er i denne undersøgelse blevet spurgt om deres holdninger 
til et 11. klassestilbud. Et sådan tilbud kan arrangeres på mange måder, og behøver ikke være et ekstra 
klassetrin i folkeskolen, men måske et obligatorisk efterskole ophold for de ledige elever. Næsten al 
personale ved Piareersarfiit og eleverne, som gik ledige i ventetiden fra folkeskolens afslutning til de 
kunne starte på et bogligt opkvalificeringsforløb, mente at et 11. klassestilbud vil være et godt tiltag. 
Det er derfor en anbefaling, at der oprettes tilbud til de unge, som ikke har nogle forløb de kan starte 
på efter folkeskolens afslutning. 
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KAPITEL 5 

MÅLGRUPPE 

De elever, som starter på boglige opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit kan karaktermæssigt deles 
op i to grupper. Der er elever, som har behov for at forbedre deres folkeskolekarakterer i alle de fire 
fag, og der er elever, som kun har brug for at forbedre deres karakterer i nogle få fag. I tabellen 
nedenfor er AEU eleverne i perioden 2012/13 -2014/15 opdelt efter hvor mange fag fra folkeskolen, 
de har behov for at opkvalificere sig i. Det er kun elever, som har gået i folkeskole efter indførelsen af 
folkeskolereformen som er medtaget, hvilket forklarer det lave antal elever i perioden. Der er 14 % af 
eleverne, som ikke har nogen karakterer under E i de fire obligatoriske fag, og der må derfor være 
andre grunde til at de er blevet optaget, end at de har karakterer under E. Nogle uddannelser har 
adgangskrav for optagelse, som ligger over karakterer på E. Det er for eksempel elektriker 
uddannelsen, hvor adgangskravet er: D i dansk, C i matematik, C i fysik og D i engelsk. Det betyder, at 
de elever, som vil søge elektrikeruddannelsen, kan have brug for at få forbedret deres karakterer 
selvom de har karakterer på E. Et andet eksempel er, at socialhjælperuddannelsen er meget populær 
og eleverne bliver derfor optaget efter deres karaktergennemsnit. Gennemsnittet for at blive optaget 
stiger på grund af de mange ansøgere. Det kan betyde, at de elever, som gerne vil søge den uddannelse, 
kan have behov for at forbedre deres karakterer yderligere for at kunne opnår adgang via deres 
karaktergennemsnit. 

Andelen af elever, der har brug for at forbedre karakterer i alle fire fag, ligger noget lavere. Andelen 
kan dog være større, da elever som har forladt folkeskolen uden at gå op til afgangsprøven ikke er 
registreret i folkeskolens karakterdatabase. Medtages de elever som antages ud fra fødselsårgangen at 
have forladt folkeskolen uden karakterer vil andelen af elever, som har behov for at forbedre alle fire 
fag stige og komme op på højde med de andre andele. 

Antal fag med karakteren under 
E 

Antal elever Andel 

0 90 14 % 
1 162 26 % 
2 192 30 % 
3 151 24 % 
4 39 6 % 

I alt  634 100 % 
TABEL 9 ANTAL FAG, AEU ELEVERNE HAR KARAKTERER UNDER E 

OPKVALIFICERING AF 1-2 FAG 

På baggrund af folkeskolens afgangselevers prøveresultater fra 2015, er der en gruppe elever på 32,5 
%, som kun mangler at forbedre 1-2 fag, svarende til 232 elever. 19 De elever, kan med fordel placeres i 
andre forløb af kortere varighed, end de elever som har brug for at forbedre flere karakterer. Nogle af 
folkeskolens afgangselever, som mangler få karakterer kan søge ind på GUX og bliver optaget via et 
rektoroptag. De elever, som vil starte på en erhvervsuddannelse, må først forbedre deres karakterer 
på Piareersarfiit, hvis de ikke ønsker at starte på TNI-Flex på Handelsskolen. Den resterende gruppe 
skal i dag gennem samme forløb, som elever der mangler alle deres karakterer, og som kan være et 
forløb der tager op til 1-2 år før de er færdige med opkvalificeringen, og endnu længere hvis der er 

                                                             
19 Se tabel 1. 
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alderskrav for optagelse på den lokale Piareersarfik. De elever, kunne blive tilbudt et sommerkursus, 
hvor de indgik i et intensivt forløb og fik forbedret deres karakterer i løbet af sommerferien, og ville 
derefter kunne starte på en ungdomsuddannelse uden at blive forsinket. Forberedelseskurser på 
erhvervs- og brancheskolerne kunne udvides, så eleverne havde mulighed for at forbedre deres 
karakterer på alle ungdomsuddannelser, og derved kunne de undgå et skoleskift, som fra Piareersarfiit 
til ungdomsuddannelse, og samtidig ville de blive mere bekendt med den ungdomsuddannelse og 
uddannelsesretning de havde valgt. 

Fordelen ved, at elever kommer hurtigere i gang med en ungdomsuddannelse, kan bremse den 
uheldige følgevirkning ved at eleverne har glemt meget af den lærling de havde modtaget i folkeskolen, 
ved at være udenfor uddannelsessystemet i flere år. Dertil vil risikoen for at eleverne tilegner sig 
uheldige vaner, handle mønstrer og rutiner, mindskes. 

En elev forklarer således om sommerkursus i sommerferien og aftenkursus på en 
ungdomsuddannelse: 

”Jeg mangler egentligt kun at forbedre grønlandsk. Jeg synes et intensivt sommerkursus ville være 
okay, aftenskolen kunne også være godt, men helst sommerkursus. Jeg tror det vil blive for hårdt 
med et aftenkursus samtidig med at jeg starter på en ny skole. Men sommerkursus ville være godt, 
jeg vil gerne forbedre mig”. – Piareersarfik elev på 17 år. 

Aftenskole er taget med i samtalen med eleven, for at anskueliggøre hvorledes eleverne ville opleve at 
skulle tage et opkvalificerende forløb sideløbende med ungdomsuddannelsen. Eleven forklare, som 
flere andre, at aftenskole nok ville blive for meget samtidig med, at eleven skulle finde sig til rette på 
en ny uddannelsesinstitution og kollegie. Derimod var flere elever positivt indstillede på at bruge 
deres sommerferie på at forbedre de fag, som de manglede adgangsgivende karakterer i. 

Personalet ved Piareersarfiit er mere tilbageholdende over for begge tilbud, og nogle mente, at 
eleverne ikke vil være klar til at lærer, hvis de fortsætter med et sommerkursus lige efter folkeskolen. 

”Jeg tror ikke et sommerkursus ville virke for de elever, som lige er kommet ud af folkeskolen. Men 
det er jo noget af det vi har snakket om i 15 år og der er aldrig sket mere end at vi snakker om det. 
Men jeg tror ikke eleverne er klar til det. De skal jo forstå at de skal arbejde for uddannelse, og hvis 
de ikke klarede det i folkeskolen, tror jeg ikke de kan på et sommerkursus.” – Piareersarfik 

”Jeg synes ikke at et sommerkursus skulle være lige efter eleverne har afsluttet folkeskolen. Der skal 
også være konsekvens ved at de ikke klarede faget.” – Piareersarfik 

Alternativt kunne elever, som kun mangler få karakterer blive tilbudt et for-kursus på de forskellige 
ungdomsuddannelser. Så eleverne først tog nogle måneder med forbedring af deres basale faglige 
viden, hvorefter de kunne gå i gang med den egentlige ungdomsuddannelse. 

ANBE FAL IN G  

De elever, som kun har brug for at forbedre nogle få fag, i dag kan se frem til at skulle vente i op til flere 
år, før de kan starte på et bogligt opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit, og skal bruge minimum et 
år, før de gennemfører det boglige opkvalificeringsforløb. De elever, vil kunne blive placeret i andre 
intensive forløb, som får dem hurtigere i gang med deres ungdomsuddannelse. 

- Tilbud om alternativt forløb for de elever, som kun mangler få adgangsgivende 
karakterer til at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse. Særligt 
opkvalificerende kurser på ungdomsuddannelserne, kan være en fordel. 
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ELEVER MED SOCIALE OG PERSONLIGE UDFORDRINGER 

De resterende elever, som har behov for opkvalificerings af flere end to fag, vil have brug for 
undervisning over en længere periode end en sommerferie. Her forklarer Piareersarfiit selv om 
deres elever, og hvordan målgruppen har ændret sig: 
 

”Der er jo en grund til, at eleverne ikke klarede folkeskolen. Det er jo derfor, de kommer her. De har 
en grund til, at de ikke bestod deres afgangsprøve eller at de gik ud af folkeskolen. Når de kommer 
her er det jo ikke fordi de ”bare” skal have boglig eller faglig hjælp, der er jo også noget andet.” - 
Piareersarfiit 

 
Citatet beskriver, at de elever, som kommer til Piareersarfiit, og som mangler flere fag og 
karakterer, har en grund til dette. Det er elever, som har et behov for hjælp til, at klare nogle 
personlige og sociale problemstillinger, som ikke blev afhjulpet i folkeskolen og som afspejler sig i 
elevernes utilstrækkelige karakterer ved folkeskolens afgangsprøve. Det næste citat, beskriver 
hvordan personalet ved Piareersarfiit mener, at deres rolle er blevet ændret på grund af elevernes 
øgede behov for hjælp til sociale og personlige problemstillinger: 
 

”Vi er blevet til en social institution og ikke bare uddannelses- og vejledningsinstitution. Vi laver 
ikke det, som der var tanken vi skulle lave. Vi har mange samtaler med eleverne. Både lærerne og 
vejlederne har samtaler med eleverne, og egentlig mest lærerne, for det er dem som er tættest på 
eleverne. Derfor kommer de til lærerne. Men lærerne er jo ikke uddannet til at tage sig af elevernes 
sociale problemer, men de lytter selvfølgelig, men kan ikke rigtig gøre så meget andet. De mangler 
uddannelse, efteruddannelse, eller en socialpædagog som kan tage sig af eleverne, for det er de 
svage, matchgruppe 2, dem med sociale problemer som kommer her, og som skal have mere og 
andet hjælp end det vi kan tilbyde eleverne her.” – Piareersarfiit 

 
Citat beskriver desuden en problematik ved, at Piareersarfiits elever i højere grad har behov for hjælp 
til sociale og personlige problemstillinger. Personalet er ikke uddannet til, at hjælpe eleverne med 
andet end vejledning og undervisning, hvilket er et problem, fordi det er personalet som eleverne 
henvender sig til. Det næste citat stammer fra Serviceaftalen mellem kommunerne og Grønlands 
Selvstyre, hvor Piareersarfiits rolle i forhold til ansøgere med sociale og personlige problemstillinger 
bliver beskrevet. 
 

”Det er en forudsætning for løsning af Piareersarfiit opgaver, at Piareersarfiits vejledere er beviste 
om, hvilken type ansøgere, der bliver visiteret til et opkvalificerende forløb hos Piareersarfiit. 
Piareersarfiit skal ikke foretage decideret behandling20, men kun opkvalificering.” Serviceaftale 

mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Piareersarfiit 2014, s. 5. 

”Personer der har behov for behandling, og i det hele taget ekstra opmærksomhed udover det 
Piareersarfiit kan tilbyde, skal af Piareersarfiit henvises til de sociale myndigheder i kommunen, 
hvorefter et samarbejde om de bedste mulige tiltag for disse personer kan indledes med de sociale 
myndigheder.” Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq/ Kommune Kujalleq/ Qeqqata 

Kommunia/ Qaasuitsup Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Piareersarfiit 2015, s. 5. 

Elevernes sociale og personlige problemer er enten ikke er blevet opdaget ved vejledningssamtalen, 
eleven har allerede gået på forskellige sociale og personlige opkvalificeringsforløb, eller eleven er ikke 

                                                             
20 Ved behandling forstås opgaver, der kræver at personalet har en specifik uddannelsesmæssig baggrund til at kunne foretage behandling, 
eksempelvis misbrugsbehandling eller psykologbistand til personer med svære psykiske problemer. 
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klar over at problemerne vil påvirke indlæringen. Når eleverne henvender sig til personalet i 
Piareersarfiit for, at få talt om problemerne, søger de også råd. Personalet må ikke råde elever i deres 
personlige situationer, men de tager sig i stedet tid til at lytte til eleverne. For nogle elever er det nok 
at få fortalt deres tanker, for andre er det ikke. Har eleverne tunge problemer bliver eleverne henvist 
til de sociale myndigheder, på deres egen opfordring.  

Grunden til, at Piareersarfiit alligevel prøver at hjælpe eleverne, når de har det svært, er at der er 
større risiko for, at de unge falder fra de boglige opkvalificeringsforløb på grund af sociale og 
personlige problemer.  

”Det kommer et tidspunkt efter eleverne starter. Hvor de bryder sammen, og finder ud af at de ikke 
kan lære, ikke kan koncentrere sig og ikke kan lave lektier. Så kommer de til os, og vi lytter til dem. 
De fortæller ofte om noget i deres barndom, eller nu, om misbrug, alkoholisme i familien, fysisk og 
psykisk vold. Hvordan det har påvirket dem og hvordan de kæmper med det nu og det gør at de 
ikke kan klare at gå i skole. Vi sørger for at give os god tid til de elever, så de kan få talt det hele 
igennem. Hvis det er store problemer henviser vi dem til specialister og arrangerer kontakten 
mellem de to. Ellers prøver vi at arbejde med positiv psykologi. Vi ligger ikke pres på dem, men 
bliver glade for de kommer i skole, når de kommer i skole. Roser dem og siger ikke noget negativt til 
dem. Vi hjælper dem igennem med en positiv og ikke dømmende indstilling. Det er det 
sammenbrud, som vil komme, og at vi har tid til dem, selvom vi må bruge måske 3 timer, som skulle 
bruges på noget andet end at tale med dem. Vi tager os tiden, vi lytter og respekterer dem.” – 
Piareersarfik 

Citatet beskriver, at personalet ved Piareersarfiit træder til i de akutte situationer, når eleverne har 
det svært, eller bryder sammen. De gør det for det første, fordi de ikke ved om elevernes personlige 
problemer er så tunge, at de sociale myndigheder skal kontaktes. Dertil er elevernes behov, at få talt 
med nogen med det samme, og de henvender sig selv til personalet ved Piareersarfiit. Dertil er 
chancen for at eleverne falder fra de boglige opkvalificeringsforløb større, hvis personalet ikke tager 
sig tid til at tale med eleverne, når de har brug for ekstra støtte. Der kan dog opstå uhensigtsmæssige 
situationer, ved at personalet ikke har de fornødne redskaber eller rettigheder til at hjælpe eleverne: 

”Vi kan ikke hjælpe dem med de sociale problemer, vi må ikke råde dem. Vi er ikke uddannede til 
det og det er ikke planen med Piareersarfiit at vi skal tage os af de sociale problemer. Vi kan kun 
lytte til dem og henvise dem til andre, hvis problemerne vokser sig store nok, og hvis eleven selv 
opfordre til det. Det er jo også svært for os at lytte og ikke kunne gøre noget, men også for os selv 
bagefter, vi er ikke uddannet til at takle de situationer selv. ” – Piareersarfik 

Personalet kan kun lytte til eleverne, og ikke hjælpe eller råde eleverne eller på anden vis foreslå 
løsninger til elevernes situationer. Det stiller personalet i en uhensigtsmæssig situation, overfor både 
dem selv og eleverne. Eleverne kan ikke umiddelbart få hjælp til deres behov, og personalet står 
tilbage med en følelse af afmagt, da de ikke må hjælpe eleverne. 

De elever, som har behov for, at tale med sundhedsfagligt personale, kan blive tilbud samtaler med en 
psykolog, hvilket har hjulpet de pågældende elever. Desværre kan der dog være lang ventetid for, at 
komme til en samtale, og flere steder bor der ikke en psykolog i byen. Nogle elever bliver i stedet 
tilbudt samtaleterapi over Skype med en psykolog, men det kan være svært for eleverne at åbne op 
over for en person på en computerskærm, og skype-terapi har derfor ikke fået så positive 
kommentarer, som almindelige psykologsamtaler. 

ANBE FAL IN G  
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Til trods for at der i Serviceaftalen mellem kommunerne og Grønlands Selvstyre står, at det ikke er 
Piareersarfiits ansvarsområde, at tage sig af elevernes sociale og personlige udfordringer, er det 
Piareersarfiit som står med de udfordringer i hverdagen. Personalet ved Piareersarfiit gør et stort 
arbejde ved, at hjælpe de unge til at gennemføre deres forløb, og det betyder, at de må være der til at 
tage omsorgssamtaler med de unge, når de har det svært. Der er en mangel på behandlingstilbud til de 
elever, som har sociale og personlige udfordringer. Det er et tilbud, som også bør være tilgængelig for 
elever i folkeskolen, da det umiddelbart ser ud til at det er de samme problemer der går igen fra 
folkeskolen til de boglige opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit. Dertil har personalet ved 
Piareersarfiit et behov for efteruddannelse i håndtering af deres egne følelser i svære situationer og 
samtaler med eleverne.  

- Tilbud til de elever, som har brug for hjælp til sociale og personlige udfordringer. Tilbud 
om behandlingsforløb i byen, eventuelt af socialfagligt personale med efteruddannelse i 
psykologisk terapi og behandling. 

- Efteruddannelse af personalet ved Piareersarfiit til at håndtere egne følelser og svære 
samtaler med eleverne. 
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MATCHGRUPPE 

Nogle Piareersarfiit inddeler allerede deres ansøgere i matchgrupper, hvor de bruger de samme 
matchgrupper, som arbejdsmarkedskontoret. Andre Piareersarfiit bruger dem ikke. Det er almen 
praksis, at alle ansøgere til Piareersarfiits boglige opkvalificeringstilbud, bliver visiteret ud fra en 
individuel vurdering af ansøgeren, for at finde frem til de tilbud, som passer bedst til ansøgeren. De 
Piareersarfiit, som bruger matchgrupper, inddeler de unge i: 1. Boglig opkvalificering. 2. Boglig 
opkvalificering + social og personlig opkvalificering eller arbejdes træning. 3. Borgere med psykiske 
diagnoser eller misbrug. Borgere, som ikke umiddelbart kan løftes. Borgere fra matchgruppe 3 bliver 
ikke vurderet egnet til at kunne gennemføre et forløb på Piareersarfiit. I forhold til det foregående 
afsnit, kunne man dele matchgruppe 1 op i forhold til boglig opkvalificering: elever som mangler få fag 
og elever som mangler flere fag. Det er dog ikke nødvendigvis en fordel at gøre dette, og det må 
vurderes af den enkelte Piareersarfiit, hvad der giver mening for dem, ligesom det i dag bliver brugt af 
nogle Piareersarfiit men ikke andre. 

GENNEMFØRELSE 

Nedenfor kan det ses på grafen, at der har været en stigning i antallet af optagede elever på FA i løbet 
af de seneste par år. Det kan forklares med de ekstra elevkvoter til Piareersarfiit fra den 
ekstraordinære ledighedsindsats og de øgede bevillinger gennem Finansloven. Antallet af gennemførte 
er dog ikke steget, selvom at antallet af optagede elever er. 

 
FIGUR 5 STARTEDE OG GENNEMFØRTE ELEVER PÅ FA 
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Nedenstående graf viser antallet af elever fra AEU, som har aflagt prøve. Da eleverne kan tage flere 
AEU forløb efter hinanden, er det ikke nødvendigvis et udtryk for at eleverne har opnået karakterer 
over E, efter de har aflagt prøve. I 2014/2015 var der cirka 500 elever, som aflagde prøve. Det er 
væsentligt flere elever, end antallet af FA elever. Dog bliver der også udbudt lagt flere AEU hold om 
året, end FA.  

 
Figur 6 AEU Antal elever, som har aflagt prøve fordelt på år 

INDIKATORER FOR GENNEMFØRELSE 

Personalet ved Piareersarfiit er blevet spurgt om, hvilke træk som gjorde sig gældende for de 
elever, som gennemførte et bogligt opkvalificeringsforløb, for at kunne finde frem til hvilke 
områder, der med fordel vil kunne styrkes for at højne gennemførelsen. 

”Dem elever, som gennemfører et bogligt opkvalificeringsforløb, er de elever som har et mål, dem 
som har rettet blikket mod det de vil. Det er dem som kan stå op om morgenen og som laver deres 
lektier. Dem som ikke ved hvad de vil, som ikke er blevet vejledt og som ikke kan stå op om 
morgenen, gennemfører ikke. ” – Piareersarfik 

Citatet beskriver vigtigheden af, at eleverne har en plan med deres boglige opkvalificeringsforløb. 
Målet er det videre uddannelsesforløb. Den uddannelse, som eleverne forbedrer deres karakterer til, 
at kunne søge ind på. Det er derfor også et af kravene for, at kunne blive optaget på et bogligt 
opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit, at ansøgeren har et fremtidigt uddannelsesønske. 

VALG A F U DDANN E LS E  

”Jeg vil være kok. Jeg har altid elsket at lave mad. Jeg er i gang med AEU og jeg synes det går rigtig 
godt.” – Piareersarfik-elev 

”Jeg gider ikke gå i skole. Jeg ved ikke hvad jeg vil være, det har jeg faktisk aldrig tænkt over.” – 
Piareersarfik-elev. 

Det første citat er fra en elev, som har truffet et valg om hvilken uddannelse, det boglige 
opkvalificeringsforløb skal lede op til. Eleven forklarer desuden, at uddannelsesønsket er truffet på 
baggrund af en personlig motivation. Andre elever forklarede, at det var erfaringer fra andre jobs, som 
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for eksempel en der har arbejdet i en børnehave, som gerne ville uddanne sig til socialpædagog. En 
anden beskrev, hvordan han var kommet i praktik som tømrer, hvor han havde arbejdet sammen med 
nogle arkitekter, som havde inspireret ham til, at uddanne sig til arkitekt. Grunde til de unges 
uddannelsesvalg kan være mange, og dette er blot et udsnit. Modsætningen til at tage et valg om 
uddannelse, vises i det andet citat. Det er fra en elev, som havde svært ved at følge med i 
undervisningen, som ikke havde motivationen og som ikke havde et fremtidigt uddannelsesønske. For 
nogle unge er det svært, at finde ud af, hvad de gerne vil uddanne sig til. Vejledere fra Piareersarfiit har 
forklaret, at det ofte er forældrenes forventninger til hvad den unge skal uddanne sig til eller 
vennernes uddannelsesvalg, der får betydning for den unges uddannelsesvalg. For at de unge kan 
vælge en uddannelse, hvor valget er funderet i lyst og motivation og ikke forældrenes forventninger 
eller omgangskredsens valg, er det nødvendigt at de unge får den information, som de skal bruge om 
de forskellige uddannelses- og jobmuligheder. Vejlederne prøver ved vejledningssamtalerne, at få 
afklaret hvad eleven har lyst til ved hjælp af forskellige værktøjer, og deraf informere eleven om 
muligheder og fakta om de forskellige uddannelser. Den unge kan også selv gå ind på www.sunngu.gl, 
hvor forskellige uddannelser er beskrevet. Siden er ikke opdateret, der mangler mange informationer, 
flere informationerne er forkerte og der er links, som ikke virker. 

Alle de interviewede Piareersarfiit lagde vægt på, at de manglede værktøjer til at hjælpe de unge, samt 
kommunikation mellem de forskellige centrer og vidensdeling af metoder. Nogle Piareersarfiit har selv 
udviklet forskellige værktøjer, til at hjælpe de unge med, at blive mere bevist om, hvad de gerne vil 
uddanne sig til. Det er værktøjer indeholdende en visualisering af den unges interesser, drømme, 
tidligere arbejdserfaring og karakterer, samt små opgaver der løses sammen med vejlederen, som 
resulterer i en refleksion hos den unge, og forhåbentligt en tilnærmelse af et uddannelsesvalg. Der er 
også nogle steder, hvor der er blevet lavet en oversigt eller et stort ringbind over de forskellige 
uddannelser, der kan tages i Grønland. Flere Piareersarfiit har forklaret, at det er nemmere for de 
unge, hvis de kan se billeder af de forskellige jobs uddannelserne leder til, da de derved nemmere kan 
forestille sig selv i jobbet og vurdere om det er noget, som passer til dem. 

ANBE FAL IN G  

Vejlederne gør meget for, at hjælpe eleverne med at vælge en uddannelse. Vejlederne kan dog ikke 
vælge for eleverne, og det er derfor nødvendigt at give eleverne de informationer og værktøjer de skal 
bruge, for at kunne træffe et uddannelsesvalg.  

- Fokus på at få udarbejdet materiale, hjemmesider og værktøjer til at oplyse og hjælpe 
de unge med deres uddannelsesvalg. 

DELKONKLUSION 

De elever, som kun mangler få fag, før de kan søge ind på en ungdomsuddannelse, bør få tilbudt andre 
bogligt opkvalificerende forløb, end AEU og FA. Den nuværende struktur af forløbene betyder, at de 
elever må vente lige så længe, som elever der har behov for at få opkvalificeret alle deres fag, før de 
kan starte på Piareersarfiit, og ventetiden kan løbe op i 1-3 år. Dertil skal de elever, som kun mangler 
få fag, forbedre disse fag over et års varighed, som i stedet kunne tage en måned eller to. Det bliver 
derfor foreslået, at erhvervs- og brancheskolerne, samt GUX skal have mulighed for, at tilbyde eleverne 
for-kursuser, sommerkurser, eller at eleverne vil blive tilbudt et særskilt opkvalificerende kursus i 
sommerferien, inden de starter på ungdomsuddannelsen. Derved vil eleverne bliver mindre forsinket i 
deres videre uddannelsesforløb. 

De elever, som kommer til Piareersarfiit, bliver beskrevet, som i højere grad end tidligere at have 
sociale og personlige udfordringer. Personalet ved Piareersarfiit prøver, at hjælpe eleverne ved at tage 

http://www.sunngu.gl/
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omsorgssamtaler med dem. Det er dog ikke en del af Piareersarfiits arbejdsopgaver og ansvarsområde, 
men personalet træder til, hvor der ikke findes andre muligheder for eleverne. Der er et behov, for 
hjælp til behandling af elevernes sociale og personlige udfordringer. Det tiltag bør være lokalt og 
tilgængeligt for elever både på Piareersarfiit og folkeskolen. Der er mangel på psykologer, og der må 
derfor findes en anden løsning, som kan hjælpe elever. Det kunne eventuelt være andet socialt fagligt 
personale med efteruddannelse i psykologisk terapi og behandling, som kan hjælpe personalet ved 
Piareersarfiit med elevernes sociale og personlige problemer.  

Et at de gennemgående træk ved de elever, som gennemfører et bogligt opkvalificeringsforløb hos 
Piareersarfiit, er at eleverne ved hvilken ungdomsuddannelse de vil søge mod efter forløbet. Det er 
derfor nødvendigt, at få udarbejdet skriftligt materiale om elevernes muligheder efter folkeskolen, 
hvor der indgår beskrivelser af uddannelsesinstitutioner i både Grønland og Danmark, job muligheder 
i Grønland, samt praktiske oplysninger angående uddannelsesstøtte, kollegieboliger. Dertil bør 
uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, samt andre hjemmesider med informationer om 
uddannelser i Grønland opdateres, så eleverne har de bedste forudsætninger for, at træffe en 
beslutning om deres videre uddannelsesforløb. 
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KAPITEL 6 

EFTER BOGLIG OPKVALIFICERING 

Dette kapitel gennemgår Piareersarfiit elevernes karakterforbedring efter de boglige 
opkvalificeringsforløb afsluttende prøver, samt vise hvor mange elever der søge ind på en 
ungdomsuddannelse efter de boglige opkvalificeringsforløb er afsluttet. Ungdomsuddannelserne og 
virksomhederne vil blive inddraget til at beskrive det næste skridt i de unges uddannelse, hvor de 
unges faglige niveau på ungdomsuddannelserne og praktikpladsproblematikken, vil blive uddybet. 

FORBEDRING AF KARAKTERER 

FA elevernes karakterforbedring er vist i tabellen nedenfor. Karaktererne er omregnet fra GGS skalaen 
til 7-trinsskalen. Fysik/kemi er udeladt, da det ikke er en obligatorisk prøve i folkeskolen. 
Gennemsnittene er baseret på 144-154 elever, som både har karakterer fra folkeskolens 
afgangseksamen og FA. Stigningen i karaktererne har alle vist sig at være signifikante. Eleverne klarer 
sig generelt bedst i grønlandsk, hvorimod den største stigning i karakterne fra folkeskolen til 
Piareersarfik sker i engelsk efterfulgt af dansk. 

 
TAB EL 1 0  SA MM EN LIG NI NG AF E LE V ER NE S KAR A KT ER ER  FR A FO LK ES KO L ENS A FGA N GS EK SAM EN 
OG FA ,  FA EL EV ER  2 0 1 2 /1 3  –  2 0 1 4 / 1 5 .  

AEU afgangsprøven kan ikke sidestilles med folkeskolens afgangsprøve på samme måde, som FA, da 
det er to forskellige undervisningsformer og afgangsprøver. AEU elevernes karakterer er derfor vist i 
en anden tabel og på en anden måde, for at man ikke direkte sammenligner de to tabeller. I tabel 9 ses 
det, at kun en lille andel elever har karakterer under E, udover engelsk og dansk, hvor 28 % og 19 % af 
eleverne har en karakter under E.  

 Grønlandsk Dansk Engelsk Matematik 

A-B 23 % 8 % 5 % 6 % 
C-D 67 % 47 % 40 % 54 % 
E 9 % 27 % 28 % 32 % 
Fx-F 1 % 19 % 28 % 9 % 
TAB EL 1 1 :  KAR A K TER FO R DEL ING ,  AEU  P R Ø VER N E 2 0 1 2 /1 3 + 2 0 1 4 /1 5 .  

VIDERE I UDDANNELSE 

Størstedelen af eleverne som gennemfører FA fortsætter i videre uddannelse. Samlet set var ca. 75 % 
af eleverne som afsluttede FA i 2011/12 - 2013/14 fortsat i uddannelse indenfor 1 år. Andelen af 
elever, som fortsætter i uddannelse indenfor 1 år efter de afsluttede FA er over årene faldet fra 82 % af 
årgangen som afsluttede FA i 2012 til 68 % af årgangen i 2014.. 

 Grønlandsk Dansk Matematik Engelsk 

Folkeskole             5,2                 3,4                 3,0              1,8  
Piareersarfiit FA             7,1                 6,3                 5,6              5,5  

Udvikling             1,9                 2,9                 2,7              3,7  
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De fleste elever fra FA forløbene fortsætter på gymnasiet. Ud af de elever, som er gået direkte videre i 
uddannelse efter FA i perioden 2011/12-2014/15 er cirka 15 % startet på en erhvervsuddannelse.  

 

FIGUR 7 ANDEL AF ELEVER, SOM HAR GENNEMFØRT ET FA-FORLØB, SOM ER STARTET I VIDERE 
UDDANNELSE. 

Andelen af elever, som fortsætter videre i uddannelse efter at have aflagt prøve på et AEU-forløb, er 
noget færre end eleverne fra FA. Indenfor 1 år efter AEU prøven var 34 % af eleverne fra 
2012/13+2013/14 fortsat i uddannelse. Det skal dog bemærkes, at nogle elever fortsætter på et FA 
forløb efter AEU, og at der kan være begrænsninger for elever der vil starte på en erhvervsuddannelse, 
som manglende praktikpladser. 

FIGUR 8 ANDEL AF ELEVER, SOM HAR GENNEMFØRT ET AEU- FORLØB, SOM ER STARTET I VIDERE 
UDDANNELSE. 
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AEU ELEVER 2014/15 

I skoleåret 2014/15 var 462 elever til AEU prøve. Heraf gik 22 % direkte i gang med en uddannelse. 

Derudover var der 36 %, som søgte ind på den gymnasiale uddannelse eller en erhvervsuddannelse 

som 1. prioritet, men blev ikke optaget eller er ikke startet. Det kan skyldes manglende praktikplads, 

begrænset optag eller adgangskrav som ikke er opfyldt eller en optagelsesprøve, som ikke er bestået 

(ikke kvalificeret ansøgere). 

TAB EL 1 2  AEU  E LE VER  S OM HAR  S ØG T ,  M EN IK KE  STAR TE T ,  U DDAN NE LS E I  2 0 1 5 .  

FA ELEVER 2014/15 

I 2014/15 gennemførte 104 elever FA. Heraf er 54 % gået direkte videre i uddannelse. Derudover er 
der yderligere 30 % som har søgt optag på en uddannelse uden at blive optaget eller uden at være 
startet. Det kan skyldes manglende praktikplads, begrænset optag eller adgangskrav som ikke er 
opfyldt/optagelsesprøve som ikke er bestået (ikke kvalificeret ansøgere).  

Uddannelse Antal Andel af FA elever 

Gymnasiet 17 16 % 

Erhvervsuddannelse 14 13 % 

I alt 31 30 % 

TAB EL 1 3  FA EL EV ER  SO M HAR  SØ G T ,  ME N I KK E S TAR TE T ,  U DDANN EL SE I  2 0 1 5  

ANSØGTE UDDANNELSER 

De erhvervsuddannelser, der har været størst søgning til, er vist i nedenstående tabel. Det kan ikke 
ses, hvorfor eleverne ikke er blevet optaget eller er startet på uddannelsen. 

Uddannelse Ansøgninger uden optag 

Socialhjælper 39 

Sundhedshjælper 14 

Bygningsmaler 10 

TNI Dagligvarehandel (butiksuddannelse) 7 

Tømrer/Snedker 7 

Terminalarbejder 6 

Søfart, basisuddannelse  6 

TNI Administration (kontoruddannelse) 6 

VVS-montør 5 

Automekaniker 4 

Elektriker 4 

Marinemotor-/snescootermekaniker 3 

Uddannelse Antal Andel af AEU elever 

Gymnasiet 27 6 % 
Erhvervsuddannelse 138 30 % 

I alt 165 36 % 
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Cater og kantineassistent 3 

Kok 3 

Ernæringsassistent 3 

TAB EL 1 4 :  F OR DE LI NG A F AEU  E LE VER S AN SØG NI NGER  T I L ER HV ER V SU DD ANNE LS ER  (U DEN 
OP TAG)  P Å U DDAN NE LS E STYP E;  2 0 1 5  

UNGDOMSUDDANNELSER 

Flere ungdomsuddannelser er blevet inddraget i undersøgelsen, for at finde frem til, hvad de mener 
om deres ansøgeres faglige niveau:  

”Forskellen på elever fra folkeskolen og Piareersarfiits elever er, at Piareersarfiit-eleverne er mere 
motiverede end dem fra folkeskolen. De er de år ældre og har været igennem forløb, hvor de er 
blevet klar over hvad de vil eller at de skal arbejde for at få en uddannelse. Men ellers er det faglige 
niveau det samme. Det er specielt i dansk, hvor niveauet generelt er blevet dårligere for begge 
grupper, og det bliver værre år for år.” - Ungdomsuddannelse 

”De unge fra Piareersarfik har et meget lavt fagligt niveau, jeg tror nu ikke det er lavere end de 
unge som kommer ud af folkeskolen, men deres niveau er så lavt at vi ved hver skolestart må lave 
en vurdering af alle eleverne og derfra prøve at løfte dem op på det niveau det kræves for at de kan 
forstå lærerbøgerne.” - Ungdomsuddannelse 

”De elever som kommer fra Piareersarfiit har prøvet noget erhvervstræning, som gør at de ved 
mere om hvad uddannelsen handler om end de elever, som kommer direkte fra folkeskolen. 
Eleverne fra Piareersarfiit har måske været ude i noget jobtræning. Piareersarfiit kunne gøre mere, 
men det er bedre end folkeskolen.” - Ungdomsuddannelse 

Citaterne beskriver, at både eleverne fra folkeskolen og Piareersarfiit, har et lavt fagligt niveau. Der er 
ikke fagligt nogen forskel på de elever, som har opnået adgangsgivende karakterer i folkeskolen i 
forhold til de elever, som opnår adgangsgivende karakterer hos Piareersarfiit. Til gengæld er eleverne 
fra Piareersarfiit mere afklarede om deres uddannelsesvalg, de har mere viden om 
ungdomsuddannelsen og de er mere motiverede. Dertil er eleverne fra Piareersarfiit ældre end 
eleverne fra folkeskolen, hvilket også kan have en indflydelse på ungdomsuddannelsernes vurdering af 
elevernes uddannelsesparathed. Da eleverne bliver vurderet til at have et lavt fagligt niveau, selvom de 
har opnået adgangsgivende karakterer til at blive optaget på ungdomsuddannelserne, vil de næste 
citater beskrive hvad ungdomsuddannelserne gør for at hjælpe eleverne gennem uddannelsen: 

”De elever vi får fra Piareersarfiit er fagligt dårlige. De skal løftes meget, og vi er nødt til at 
tilrettelægge de første par måneder efter holdets faglige niveau. Det ser vi når de starter og det er 
altid lavt, og de skal løftes meget.” – Ungdomsuddannelse 

”Vi retter lærebøger mod elevernes faglige niveau. Vi prøver at finde bøger der er letlæselige, så 
eleverne kan følge med og ikke mister motivationen, fordi bøgerne er for svære at læse. Der er 
elever, som formår at tage en hel uddannelse med dårlige danskkundskaber.” - 
Ungdomsuddannelse 

”Vi bruger 20 uger på at forbedre de studerendes faglige niveau. Det er specielt matematik, fysik og 
dansk, hvor den er helt gal. Vi er nærmest nødt til at løfte dem helt fra ingen kundskaber 
overhovedet. Vi bruger også ressourcer på bare at lære dem at stå op om morgenen og fungere 
socialt med de andre, og det er ligegyldigt om de kommer fra Piareersarfiit eller folkeskolen, om de 
er 17 år eller 30 år.” – Ungdomsuddannelse 
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”Vi laver allerede en prøve ved start for at vurdere elevernes faglighed. De er jo optaget, men vi vil 

fastlægge et niveau til undervisningen. Så derfor giver vi alle elever en test i dansk og engelsk. Og så 

inddeler vi dem på hold efter det. De der scorer lavt i testen får en tilpasset læreplan. Vi har mange 

læreplaner.” – Ungdomsuddannelse 

Citaterne beskriver, hvordan opkvalificering af eleverne er almindelig praksis for 
ungdomsuddannelserne. Nogle ungdomsuddanneler har et for-kursus for de optagede elever, andre 
udbyder ekstra undervisning, hertil inddrages letlæseligt og oversættelse af undervisningsmateriale. 
Ydereligere bruger flere ungdomsuddannelser også ressourcer på, at hjælpe eleverne med personlige 
og sociale behov, morgenvækning, morgenmad, støttende samtaler og fællesaktiviteter.  

ANBE FAL IN G  

Fordi ungdomsuddannelserne allerede gør brug af opkvalificerende undervisning for de optagede 
elever, kan det diskuteres om ungdomsuddannelserne, som mere almen praksis, skal varetage den 
boglige opkvalificering af de elever, som ellers ville have gået på Piareersarfiit. Der er flere fordele ved 
at placere boglige opkvalificering på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Eleverne vil for det første få 
mulighed for, at deltage i boglig opkvalificering, som medinddrager fag fra den uddannelse de 
efterfølgende vil læse videre på. De får kendskab til både uddannelsesinstitutionen og underviserne, 
og det kan tænkes at elever har nemmere ved at fortsætte på ungdomsuddannelsen, da de allerede er 
der og kender den. Eleverne har eventuelt allerede fået opbygget en omgangskreds og antallet af 
skoleskift mindskes, da elever ikke skal forbi Piareersarfiit først. Det kan også være en fordel for de 
elever, som ikke er helt sikre på hvilken uddannelse de vil tage, så de kan afprøve en 
uddannelsesretning, få opkvalificeret deres karakterer og derefter søge videre mod en anden 
uddannelse. 

-  Mulighed for at GUX, erhvervs- og brancheskolerne kan tilbyde boglige 
opkvalificeringsforløb. 

ARBEJDSMARKEDET 

Virksomheder, som har lærlinge, er blevet inddraget i undersøgelsen, for at anskueliggøre deres 
opfattelse af lærlingene, og hvad der skal til for at virksomhederne vil kunne ansætte flere lærlinge. 

”Fagligt er dem som kommer nu, meget ringe. De er meget dårlige til dansk, og det er noget vi 
ligger meget vægt på. Alle tegninger og manualer og så videre, det er jo på dansk. Det går jo ikke at 
de ikke kan læse dem, og det er der allerede nu store problemer med. Så kan det godt være at de 
kan køre en gravmaskine, men de kan ikke læse.” – Arbejdsgiver 
 

Flere arbejdsgivere påpegede lærlingenes lave faglige niveau, og ligeledes var der flere som gerne ville 
sende deres lærlinge på ekstra kurser i dansk og økonomi: 

”Til de lærlinge som vi har, har vi brug for at kunne give dem kurser, opkvalificering i dansk. Men 
også i privatøkonomi, madlavning og huslige gøremål, samt personlig eller social udvikling. Det 
kan vi ikke, det er svært at få råbt nogle op, og som arbejdsgiver står jeg alene mod Piareersarfiit 
og uddannelserne. Jeg vil gerne hjælpe lærlingene med det, men der falder man igennem. Det er jo 
også noget af det der gør at eleverne falder fra.” – Arbejdsgiver 

Når arbejdsgiverne blev spurgt om, hvorvidt de mente at Piareersarfiits AEU forløb, var rettet mod 
erhvervs-og brancheuddannelser med det formål at forbedre elevernes faglige og erhvervsfaglige 
niveau, svarede arbejdsgiverne i overvejende grad således: 
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”De boglige opkvalificeringskurser hos Piareersarfik er kun boglig opkvalificering. Det er ikke 
noget der retter sig mod erhvervsuddannelse. Det er kun at forbedre karakterer og ikke andet, 
punktum!” 

ANBE FAL IN G  

Lærlingenes faglige niveau er ifølge arbejdsgiverne for lavt, og det er specielt tilfældet med dansk. 
Arbejdsgiverne har brug for, at sende lærlingene på ekstra kurser, og de mener ikke at Piareersarfiits 
boglige opkvalificeringsforløb, AEU, er rettet mod erhvervsuddannelser. Ved at placere en del af den 
boglige opkvalificering på erhvervs- og brancheuddannelserne, kan eleverne blive tilbudt en mere 
erhvervsrettet uddannelse, samtidig med de bliver mere bevidste om de forskellige specialiseringer på 
skolen. Det støtter op mod den foregående anbefaling, at der er fordele ved at oprette boglig 
opkvalificering på ungdomsuddannelserne.  

- Boglig opkvalificering på erhvervs- og brancheskolerne. 

Det vil også give ungdomsuddannelserne bedre mulighed for, at tilbyde eleverne ekstra hjælp i de 
fag, de har sværest ved, og derved imødekomme virksomhedernes udfordringer med elever, der 
har et lavt fagligt niveau i matematik og dansk. 

- Mulighed for ekstra kurser til lærlingene. 

PRAKTIKPLADSER 

”Jeg kom ind på brancheskolen, men jeg fandt ikke en praktikplads. Det er derfor jeg er søgt ind på 
Piareersarfik, ellers har jeg jo ikke noget at lave.” – Piareersarfik elev, 17 år. 

Manglende praktikpladser er en bremseklods for flere borgere, som ønsker at starte på en erhvervs- 
eller brancheuddannelse. De elever, som efter at have gennemført et grundskoleforløb, opfylder 
erhvervs- eller brancheskolens karakterkrav, men ikke får en praktikplads, kan umiddelbart ikke 
starte på uddannelsen. Eleverne fortsætter med at søge lærepladser, de finder muligvis andet ufaglært 
arbejde, går ledige eller prøver at komme på højskole, Piareersarfik, jobtræning eller et social/ 
personligt opkvalificeringsforløb. Der mangler praktikpladser, men det er også nødvendigt at se de 
manglende praktikpladser i forhold til en længere periode med manglende praktikpladser. Det 
betyder, at der nu er flere årgange, som potentielt mangler praktikpladser, og som derved øger presset 
for flere praktikpladser.  

”Mange af vores ansøgere er kommet ind på en brancheskole, men har ikke fundet en praktikplads, 
og derfor søger de ind til os, for at lave noget. Vi afviser deres ansøgninger, for de behøver jo ikke 
opkvalificere deres karakterer, men der vil altid være smuttere. Selvom vi prøver at fange dem alle 
sammen, så sker der jo fejl. Jeg ved ikke hvor mange optagede på brancheskolerne, som ikke får en 
praktikplads, men jeg vil tro at ud af eleverne fra vores område, er det langt over halvdelen” – 
Piareersarfik 

Piareersarfiit vurderer, at det er en betydelig andel af de unge, som er blevet optaget på en erhvervs- 
eller brancheuddannelse, som ikke finder en praktikplads. De elever, som er kommet ind på en 
ungdomsuddannelse men mangler en praktikplads, og som derfor søger ind på boglig opkvalificering 
hos Piareersarfiit, vil blive afvist. Til gengæld, kan de nogle steder blive tilbudt et andet forløb, som 
jobtræning, social/ personlig opkvalificering eller højskoleophold. 

U NGDOM SU DDAN NE LS ER  
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”Nogle elever starter i skolepraktik. Så får de måske en udlånsaftale og kommer ud i praktik, så 
kommer de måske tilbage igen. Nogen kan ikke samarbejde med chefen og mister sin praktikplads 
og kommer i skolepraktik og så finder vi et nyt sted de kan komme i praktik. I der her værksted kan 
jeg have op til 6 elever i skolepraktik, men vi skal jo også finde på noget de kan lave. Det er ikke det 
samme at være i praktik som i skolepraktik. Nogen gange laver vi noget for kommunen, men ofte 
må vi selv finde på noget.” – Ungdomsuddannelse 

På flere erhvervs- og brancheskoler er skolepraktik ved at blive mere udbredt, som et led i at afhjælpe 
manglen på praktikpladser. Citatet viser dog, at der også er udfordringer, og det kunne være en fordel 
at få lagt et fast struktur for elevernes opgaver og læringsmål i praktikperioderne, som gælder for 
både skolepraktik og erhvervspraktik.  

ANBE FAL IN G  

Skolepraktik kan hjælpe på praktikpladsproblematikken, og bør øges for at imødekomme de 
nuværende manglende praktikpladser. 

- Skolepraktik. 

LØSNINGSFORSLAG 

For at finde ud af, om det er muligt for arbejdsmarkedet at tage flere lærlinge ind, blev flere 
virksomheder inddraget i undersøgelsen, og spurgt om dette. Flere virksomheder havde ledige 
praktikpladsstillinger, men på grund af praktiske grunde, var de ikke besat. Specielt manglende boliger 
til lærlingene gjorde at virksomhederne havde svært ved at få lærlinge fra andre byer ansat. I nogle 
byer er der kollegier, som også tager lærlinge ind, andre har ikke. Nogle virksomheder har købt huse, 
som de bruger til personaleboliger, hvor de indkvarterer deres lærlinge sammen med deres faglærte 
arbejdere. Det var ikke alle virksomheder, som indkvarterede deres lærlinge på grund af forskellige 
oplevelser med uheldige episoder. 

”Lige nu mangler vi kollegiepladser eller skolehjem til vores lærlinge. Hvis der var bolig kunne vi 
sagtens have flere lærlinge, der er ledige stillinger, men der er ikke noget sted de kan bo. Nogen 
gange lejer vi en 5 værelseslejlighed, hvor vi placere de unge lærlinge, men de har brug for mere 
støtte end det. De kommer fra bygder og har ikke klaret sig selv før og så skal de i så ung en alder 
bo sammen med andre unge og få det til at fungere. Det kan være svært for de unge, og er ikke en 
optimal løsning.” - Arbejdsgiver 

- Der er netop implementeret en ny ordning, hvor Grønlands Selvstyre sørger for boliger 
til lærlingene, i den by de har fået praktikplads. 
 

ØKONOMI 

Virksomhederne efterlyste også en større forståelse fra det offentlige vedrørende ekstraudgifter, der 
var ved at have en lærling til at arbejde på et byggeprojekt. Det var specielt i forbindelse med tilbud på 
byggeprojekter, hvor der ville være en øgning af både pris og tid. 

”Når vi skal lære lærlingen de forskellige ting, bruger vi en medarbejder på det, som så ikke kan 
arbejde ligeså hurtigt. Når lærlingen bruger maskinen, så kører den jo kun med 30 % - 40 % af det 
den ellers kan, så mister vi tid og penge den vej. Når vi skal lave en tilbud på en opgave, så indgår 
det jo også i tilbuddet, ekstra omkostninger ved lærlingene og så taber vi projektet. Så det er også 
en problem.” – Arbejdsgiver 
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- Mulighed for at det offentlige vægter brugen af lærlinge højere end pris og 
tidsramme, da det står i modsætning til hinanden. 

FORDELING AF ARBEJDSBYRDE 

Virksomhederne forklarede desuden, at den uligevægtige udlicitering af byggeprojekter, gjorde deres 
fremtidige arbejdsbyrde usikker. Derfor kunne de ikke garantere arbejde til lærlingene, og derfor tog 
de ikke så mange ind. Nogle havde prøvet at dele lærlingene med en andre virksomheder, men det 
havde haft uheldige konsekvenser for lærlingens uddannelsesforløb.  

”Vi vil gerne tage flere lærlinge. Vi har to nu, men vi kunne godt have 4-5 lærlinge. Problemet er, 
først og fremmest fordi der ikke er nogen balance i byggeprojekterne. Det er jo det offentlige, som 
står for langt størstedelen af byggeprojekterne, så det burde være til at udbyde dem nogenlunde 
jævnt. Den ujævne balance gør at vi ikke kan garantere arbejde til lærlingene. Vi har måske arbejde 
til dem i et år, men så bagefter har vi kun småopgaver, og det lærer de ikke nok af. Det er jo en 
forpligtigelse at uddanne lærlinge, som vi gerne vil, men vi vil også gerne gøre det godt.” – 
Arbejdsgiver 

- Bedre fordeling af byggeprojekter. 
- Kortere lærlingekontrakter. 

 
SKOLEOPHOLD UDENFOR HØJSÆSONEN. 

Nogle virksomheder gjorde også opmærksom på, at det var et problem at lærlingene eller eleverne var 
på skoleophold i højsæsonen. Det var især bygge-, restaurations- og turistbranchen. 

”Skoleopholdet burde ligge om vinteren, hvor vi ikke har så meget at lave. Det nytter jo ikke noget 
at lærlingene er væk i vores højsæson. Man burde ligge skoleopholdene anderledes, så de passer til 
virkeligheden. Skoleopholdene burde ligger fra 1/11 til 1/4.” – Arbejdsgiver 
 
”Når vi ansætter en elev, så ser vi på hvornår de har skoleophold. Vi har brug for eleverne i 
højsæsonen, og det er svært at få afløsere ind, når eleverne er væk på skoleophold. Der er ikke 
nogen her i byen, som kan arbejde som afløsere, vi er nødt til at få folk ind fra Danmark.” – 
Arbejdsgiver 

- Elevernes og lærlingenes skoleophold kunne placeres i vinterperioden, specielt for 
de elever og lærlinge som er lidt længere i deres uddannelse. 

DELKONKLUSION 

Ungdomsuddannelser og virksomhederne beskriver alle, at elevernes faglige niveau er lavt, og at de 
gør brug af forskellige metoder til at opkvalificere elevernes faglige viden, og derved forbedre 
elevernes muligheder for at gennemføre uddannelsen. Det er for-kurser, ekstra undervisning, 
letlæseligt eller oversættelse af skriftlig undervisningsmateriale med mere. Fordi 
ungdomsuddannelserne allerede forsøger at opkvalificere deres elever, kunne man i stedet for at 
opkvalificere eleverne hos Piareersarfiit, placere en del af eleverne på de ungdomsuddannelser, 
som eleverne ønsker at søge hen i mod. De kunne være den gruppe elever, som ikke har behov for 
at få opkvalificeret alle deres karakterer, da de hurtigere vil kunne blive løftet. Der er flere fordele 
ved at lade ungdomsuddannelserne varetage en del af den boglige opkvalificering, men mest af alt 
kan det tænkes at eleverne har bedre forudsætninger for at fortsætte på ungdomsuddannelsen 
efter det endte opkvalificerende forløb, da eleverne allerede har kendskab til denne. 
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Praktikpladsproblematikken er umiddelbart det, som forhindrer eleverne mest i deres videre 
uddannelsesforløb. Det er derfor nødvendigt i det mindste, at imødekomme arbejdsmarkedet 
behov, for at kunne ansætte flere lærlinge. Det er behov for en bedre fordeling af byggeprojekter fra 
det offentlige, en forståelse for at brugen af lærlinge giver øgede udgifter og tidsramme ved tilbud 
på byggeprojekter, samt en bedre tidsmæssig placering af lærlingenes skoleophold. Det er forslag, 
som kan forbedre praktikpladsproblematikken på længere sigt, hvis de bliver imødekommet. Det er 
dog ikke forbedringer, som vil hjælpe praktikpladsproblematikken med det samme, og det bør 
derfor diskuteres om man ønsker at bibeholde den nuværende uddannelsesstruktur med 
lærepladser på virksomhederne. Der kan i stedet blive lagt et større fokus på skolepraktik, hvis det 
er muligt at tilbyde eleverne tilstrækkelige opgaver, erfaring og kvalitet til deres uddannelse. 
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KAPITEL 7 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Denne rapport har skullet svare på en række spørgsmål, om de unges opkvalificeringsmuligheder af 
deres folkeskole karakterer fra folkeskolens afgangsprøve. Der har været et særligt fokus på borgere 
mellem 16-18 år, og de boglige opkvalificeringstilbud hos Piareersarfiit. I kapitel 1 blev det beskrevet, 
at der var et betydeligt behov for folkeskolens afgangselever for at få forbedret karaktererne, hvis 
eleverne ville søge ind på en ungdomsuddannelse. Det gælder for cirka 70 % af eleverne. Der findes 
dog dispensationsmuligheder for elever, der kun mangler få adgangsgivende karakterer, og som søger 
om optag på GUX, men ikke for erhvervs- og brancheskolerne. I kapitel 2 blev de forskellige 
opkvalificeringsmuligheder for folkeskolens afgangselever beskrevet, som Piareersarfiits AEU- og FA-
forløb, samt efterskole, højskole, TNI-Flex med mere. Kapitel 3 og 4 diskuterede henholdsvist 
Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb og elevernes videre forløb, på ungdomsuddannelserne og 
praktikpladserne. 

De foregående kapitler har beskrevet flere problemstillinger i forhold til at forbedre den struktur, der 
danner rammerne for de unges muligheder for at forbedre deres karakterer, så de kan søge ind på en 
ungdomsuddannelse. Dette kapitel vil opsummere de forskellige problemstillinger, samt opfordringer 
og anbefalinger til at afhjælpe problemstillingerne. 

BOGLIG OPKVALIFICERING 

De elever, som har brug for at forbedre deres karakterer fra folkeskolens afgangsprøve, kan benytte 
sig af forskellige tilbud som: efterskoler, højskoler, Nuiki, FA og AEU ved Piareersarfiit, samt 
forberedende kurser på erhvervs- og brancheskolerne, som TNI-Flex. Nuiki henvender sig til borgere i 
bygderne, og bliver gennemført i en bygd på et år, hvorefter det bliver lukket ned og startet i en anden 
bygd. De grønlandske højskoler tager elever ind fra 18 år og opefter, og få højskoler i Danmark kan 
tage elever fra de er 15 år. Undervisningen på højskolerne er dog ikke rettet mod egentlig boglig 
opkvalificering, men i stedet social og personlig udvikling blandet med boglige fag. Handelsskolens 
TNI-Flex optager elever, som ønsker at læse en TNI uddannelse efter det forberedende kursus er 
afsluttet. Piareersarfiit er placeret i 18 forskellige byer, alle centre kan tilbyde borgerne boglige 
opkvalificeringsforløb. Piareersarfiit er det mest landsdækkende boglige opkvalificeringstilbud i 
Grønland. Adgangskravene for optag varierer fra center til center. Ifølge Serviceaftalen mellem 
kommunerne og Grønlands Selvstyre, skal Piareersarfiit, ved hjælp af vejledningskonsultationer, lave 
en individuel vurdering af ansøgerens uddannelsesparathed og mulige udbytte af et bogligt 
opkvalificeringsforløb, hvorefter ansøgeren kan blive visiteret til enten FA eller AEU. Det er deraf op til 
det enkelte center at opstille adgangskrav for, hvilke ansøgere de kan hjælpe og visitere til boglige 
opkvalificeringsforløb. 

Det har været muligt, at få udarbejdet statistisk viden om elevernes karakterudvikling fra folkeskolen 
og FA. Elever, fra både FA og AEU, får løftet deres karakterer, og Piareersarfiit formår at hjælpe og løfte 
elevernes faglige niveau ved hjælpe af de boglige opkvalificeringsforløb. 

10. KLASSE I STEDET FOR FA OG AEU 

Piareersarfiit har øget elevoptaget de sidste par år, grundet øgede elevkvoter finansieret af den 
ekstraordinære ledighedsindsats og de øgede bevillinger fra Finansloven. Tidligere var der ventelister 
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på at blive optaget på Piareersarfiits boglige opkvalificeringsforløb, men det er blevet afhjulpet med de 
øgede antal elevkvoter. 

FA er rettet mod GUX, og der bliver undervist i grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og kemi/fysik. 
AEU er rettet mod erhvervs- og brancheuddannelser, og der bliver undervist i grønlandsk, dansk, 
engelsk og matematik. Der bliver tilbudt FA forløb på 8 Piareersarfiit og AEU på alle 18 Piareersarfiit. 
FA er adgangsgivende til alle ungdomsuddannelser indenfor 2 år, og AEU er adgangsgivende til 
erhvervs- og brancheuddannelser, men ikke GUX. Det betyder, at borgere, som gerne vil på GUX, men 
som har behov for at få opkvalificeret alle deres karakterer, vil blive visiteret til et AEU forløb, og 
efterfølgende blive visiteret til et FA forløb, hvis den lokale Piareersarfik udbyder FA. På de 
Piareersarfiit, som ikke udbyder FA, vil eleven i stedet blive vejledt til at tage optagelsesprøven til GUX 
efter det afsluttede AEU forløb. Der er også eksempler på elever, som bliver vejledt til at tage et AEU 
forløb efter de har taget et FA forløb, fordi de gerne vil ind på en erhvervsuddannelse. I de tilfælde, har 
det været personalets vurdering, at et AEU forløb forbereder eleven bedre til en erhvervsuddannelse 
end et FA forløb, da det er rettet mod GUX, selvom et FA forløb er adgangsgivende til alle 
ungdomsuddannelser. Forskellen på elevernes boglige opkvalificeringsforløb på de enkelte 
Piareersarfiit, er forskellige i forhold til de antal år, som eleverne bruger på opkvalificeringen. Nogle 
steder bruger eleverne kun et år, da der kun bliver udbudt AEU, hvorefter de kan fortsætte på en 
ungdomsuddannelse. Andre steder bruger eleverne op til tre år, da de tager flere boglige 
opkvalificeringsforløb efter hinanden. 

Der er en forskel på indholdet og det faglige niveau på FA og AEU forløbene. AEU er mere projekt- og 
arbejdsorienteret, hvor eleverne bliver undervist i almen anvendt brug af fagene. FA er mere bogligt 
orienteret, der er et større pensum og der bliver lagt mere vægt på den analyserende og reflekterende 
præstation. Den faglige niveauforskel, som eleverne kommer ud med efter de to boglige 
opkvalificeringsforløb, er dog mindre bemærkelsesværdig. Flere mener, at det faglige udbytte af de to 
fag er det samme, eller med en lille forskel, hvor FA ligger lidt over AEU. Andre mener, at de to forløb 
på hver deres måde forbereder eleverne til en boglig uddannelse og en praktisk uddannelse, hvor de to 
forløbs faglige niveau svinger på forskellige områder. 

Retskravet, giver garanti for optag på GUX, for de elever, som indenfor to år efter de har afsluttet 
folkeskolen opnår karakterer over E ved at tage et FA forløb. Det er ikke muligt en for en del borgere, 
at opnå adgangsgivende karakterer indenfor to år efter folkeskolens afslutning, da flere Piareersarfiit 
ikke optager elever under 18 år. Elever fra Piareersarfiit søger i stedet ind via optagelsesprøven til 
GUX, efter at have gennemført et FA eller AEU forløb. 

Opdelingen af de to boglige opkvalificeringsforløb på Piareersarfiit, kan forsinke eleverne i deres 
videre uddannelsesforløb. Nogle elever bliver vejledt til, at tage flere forløb efter hinanden, selvom 
forskellen på det faglige niveau er lille, og det faglige niveau på AEU muligvis ikke ligger under FA. 
Nogle elever bruger flere år på Piareersarfiits boglige opkvalificering, mens andre kun bruger et år, 
afhængigt af hvad de enkelte centre tilbyder deres elever og centrenes opfattelse af det faglige niveau 
på de to forløb. Dertil bliver FA sjældent brugt i forhold til retskravet for optag på GUX, på grund af 
udbuddet af FA forløb og aldersbegrænsninger for optag på Piareersarfiit. Problemstillingen ligger op 
til en diskussion om hvorvidt FA skal bibeholdes i sin nuværende form. En løsning på 
problemstillingen ved de to forskellige opfattelser af de FA og AEU, og at forløbene bliver brugt i 
forlængelse af hinanden, i begge retninger, kunne afhjælpes ved at få udarbejdet noget konkret viden 
og materiale om de to forløb, som beskriver forskellen og brugen af de to forløb. I stedet for at kalde de 
boglige forløb FA og AEU, kunne man i stedet kalde dem 9. klasse og 10. klasse eller blot 10. klasse. 

- 9. klasse og 10. klasse i stedet for AEU og FA, eller blot 10. klasse.  
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TILBUD TIL DE 15-18ÅRIGE 

Folkeskolens afgangselever, som har behov for at få forbedret deres karakterer, kan i flere tilfælde 
ikke blive optaget på Piareersarfiit direkte efter folkeskolens afslutning på grund af alderskrav for 
optag. De elever, kan i stedet starte på en efterskole, produktionsskole, højskole eller Nuiki, hvis der er 
et forløb i bygden på det tidspunkt. Derudover er der nogle elever, som vælger at arbejde eller som går 
ledige. De elever, som kommer i arbejde, på efterskole eller andre forløb, mener at ventetiden har 
været gavnlig for dem. De elever, som ikke laver noget, øger risikoen for at udvikle uhensigtsmæssige 
adfærdsmønstre, miste både struktur i hverdagen og den faglige viden de havde tilegnet sig ved 
folkeskolens afslutning. Det er derfor nødvendigt, at oprette tilbud til de unge, som efter folkeskolen 
går ledige. Nogle Piareersarfiit forklarer, at de ikke kan leve op til kravet om, at de skal optage elever, 
som er vurderet til at være klar til uddannelse, hvis de tager elever ind direkte fra folkeskolen. Der må 
derfor tages en diskussion om, hvorvidt Piareersarfiit skal have ændret deres retningslinjer for 
optagelse og visitering, eller om de unge skal blive tilbudt et andet forløb. Dertil er der nogle byer, 
hvor der ikke er kollegieværelser til unge under 18 år. Der skal derfor findes en løsning på dette, hvis 
Piareersarfiit skal kunne optage elever fra bygderne under 18 år de steder. Både de adspurgte elever 
og de fleste Piareersarfiit, var positive overfor et 11. klassestilbud til de af folkeskolens afgangselever, 
som ikke startede i anden uddannelse efter 10. klasse. 

- Opret kollegieboliger for unge under 18 år. 
- Ophæv Piareersarfiits aldersgrænse for optag af elever, hvis Piareersarfiit mener, at de 

kan hjælpe den gruppe unge. 
- 11. klasse eller andet forløb for unge efter folkeskolens afslutning. 

OPKVALIFICERING AF FÅ FAG PÅ UNGDOMSUDDANNELSEN 

De elever, som kun mangler få adgangsgivende karakterer til at kunne søge ind på en 
ungdomsuddannelse, og som ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse af en anden vej, kan 
opleve at skulle vente i op til tre år, før de kan starte på boglig opkvalificering hos Piareersarfiit. Dertil 
kan de gruppe elever se frem til at opkvalificere deres karakterer i et helt år, da de på Piareersarfiit vil 
skulle deltage i et længere undervisningsforløb, og eventuelt tage ekstra fag for at nå antallet af 
undervisningstimer, for at være uddannelsesstøtteberettigede. De elever, kan i stedet blive tilbudt et 
kortere forløb, hvor de kun behøver at opkvalificere de karakterer de mangler. I 2015 var den gruppe 
elever, som mangler adgangsgivende karakterer i 1-2 fag på 32,5 %. Ved at give de elever mulighed for, 
at gå på et sommerkursus, ville man kunne undgå, at de bliver unødvendigt forsinket i deres 
uddannelse, da de ville kunne starte på en ungdomsuddannelse efter sommerferien. De interviewede 
elever, hvor et sådan tilbud var oplagt, har alle givet udtryk for, at de gerne ville have kunne forbedre 
deres karakterer på et sommerkursus. Flere mente, at et aftenskursus på den nye 
ungdomsuddannelses, ville blive for hårdt for dem, når de samtidig skulle følge med i undervisningen 
på en ny skole, skabe sig en omgangskreds og falde til på et kollegie. Opkvalificeringen kunne også 
ligge på ungdomsuddannelserne, i form af et ekstra kursus, som TNI-Flex. Ved at placere 
opkvalificeringen på ungdomsuddannelsen, kan eleverne springe et skoleskift over, de kan møde deres 
kommende medstuderende, lære underviserne at kende og få en bedre indsigt i de forskellige 
uddannelser ungdomsuddannelsen udbyder.  

- Tilbud om alternativt forløb for de elever, som kun mangler få adgangsgivende 
karakterer til at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse. Særligt 
opkvalificerende kurser på ungdomsuddannelserne, kan være en fordel. 
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HÆLP TIL SOCIALE OG PERSONLIGE BEHOV 

Flere Piareersarfiit beskriver, at deres ansøgere i stingende grad har sociale og personlige behov, som 
personalet ved Piareersarfiit må hjælpe eleverne med. Personalet tager omsorgssamtaler med 
eleverne, da det ofte er dem som eleverne henvender sig til. Personalet er dog ikke uddannet til, at 
håndtere elever med disse problemstillinger, og de har derfor ingen rettigheder til at hjælpe eleverne 
eller råde dem i deres situationer. De sociale myndigheder og psykologer bliver inddraget i 
behandlingen af elevernes sociale og personlige behov, men det er personalet ved Piareersarfiit, som 
står med eleverne og deres behov i hverdagen. Dertil er der ikke et landsdækkende tilbud med 
psykologer, og ventetiden på behandling hos psykologer er lang. Personalet ved Personalet forklarer 
selv, at det kan påvirke dem negativt, når de taler med eleverne om deres problemer, hvor de oplever 
følelser af afmagt og ensomhed. Det er både i forhold til, personalets manglende mugligheder til at 
hjælpe eleverne, og fordi personalet kan have svært ved at håndtere sine egne følelser i de situationer. 
Flere medarbejdere ved Piareersarfiit har udtrykt et ønske om, at blive tilbudt efteruddannelse i 
håndtering af egne følelser i forbindelse med de svære samtaler med eleverne. Dertil er der behov for, 
at eleverne får tilbudt kvalificeret behandling i deres lokalområder, som eventuelt kunne være en 
socialpædagog, socialrådgiver eller studievejleder med efteruddannelse i psykologisk 
terapi/behandling. 

- Tilbud til de elever, som har brug for hjælp til sociale og personlige udfordringer. Tilbud 
om behandlingsforløb i byen, evt. af socialfagligt personale med efteruddannelse i 
psykologisk behandling med mere. 

- Efteruddannelse af personalet ved Piareersarfiit til at håndterer egne følelser og svære 
samtaler med eleverne. 

INFORMATION OM UDDANNELSERNE 

Antallet af optagede på Piareersarfiit, har de seneste år været stigende. Det har dog ikke fået elevernes 
gennemførelsesprocent til at stige. Antallet af elever, som gennemfører et boglige 
opkvalificeringsforløb hos Piareersarfiit har ligget på det samme niveau siden 2012 og frem til 2015. 
Antallet af elever, som gennemførte et FA forløb, var i 2015 på 100 elever. Antallet af AEU elever, som 
gik op til prøven på AEU var omkring 500 personer i 2015. Dertil er elever, som på et AEU forløb, der 
har været oppe til eksamen ikke nødvendigvis færdig med at læse AEU, og kan eventuelt deltage på et 
yderligere forløb for at opnå adgangsgivende karakterer, før de søger videre mod en 
ungdomsuddannelse. 

For at højne elevernes gennemførelsesprocent, er det nødvendigt at inddrage Piareersarfiit centrenes 
opfattelse af hvad der er kendetegnet ved de elever, som gennemfører forløbene. Piareersarfiit har 
entydigt beskrevet, at de elever som gennemfører de boglige opkvalificeringsforløb, er de elever, som 
modtager hjælp til sociale og personlige udfordringer, og som ved hvad de vil læse efter det boglige 
opkvalificeringsforløb. Udover, at forbedre elevernes muligheder til at få hjælp til sociale og personlige 
behov, er det nødvendigt også at forbedre elevernes muligheder for, at træffe deres valg om 
uddannelse. Vejlederne kan hjælpe eleverne med at træffe deres uddannelsesvalg, ved hjælp af øvelser 
og opgaver, samtidig med at de informerer eleverne om de forskellige uddannelser og jobmuligheder. 
Vejlederne kan ikke tage beslutningen for eleverne, og for at hjælpe processen yderligere er det 
nødvendigt, at udvikle materiale om de forskellige uddannelser og jobmuligheder i Grønland. I dag 
findes der ikke meget materiale om de forskellige uddannelser, og det som findes er i flere tilfælde 
ukorrekt og mangelfuldt. For at hjælpe eleverne bedst muligt i deres uddannelsesvalg, må der derfor 
blive udarbejdet materiale med information om de forskellige uddannelser og jobmuligheder i 
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Grønland. Materialet kan både være skriftligt, som en uddannelsesbog eller opdaterede hjemmesider, 
dertil kan der med fordel udarbejdes online-værktøjer, som ved hjælp af elevens indtastning kan 
hjælpe eleven med at overskue de forskellige muligheder indenfor de forskellige interesseområder. 
Ved at udarbejde materiale om uddannelserne, vil eleverne selv kunne deltage aktivt i deres 
uddannelsesvalg, og vejlederen vil ikke være den eneste, som kan informere eleverne om de 
forskellige uddannelser.  

- Fokus på at få udarbejdet materiale, hjemmesider og værktøjer til at oplyse og hjælpe 
de unge med deres uddannelsesvalg. 
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VIDERE I UDDANNELSE 

Der er umiddelbart ikke begrænsninger i forhold til optagelse af elever på GUX. I forhold til optag på 
erhvervs- og brancheskolerne, er det især de manglende praktikpladser, som forhindre borgerne 
videre uddannelsesforløb på ungdomsuddannelserne, til trods for opnåede adgangsgivende 
karakterer. 

Ud af de elever, som har gennemført et FA forløb i 2013, søgte op mod 85 % af eleverne videre mod en 
ungdomsuddannelse, i løbet af tre år efter det afsluttede FA forløb. De elever, som har gennemført et 
AEU forløb i 2013, var der i lidt over 40 %, som efter tre år var startet på en ungdomsuddannelse. 
Grunden til at der er færre elever fra AEU forløbene, som søger videre mod en ungdomsuddannelse, 
kan tolkes i flere retninger. Personalet ved Piareersarfiit forklarede dog, at specielt manglende 
praktikpladser forsinkede AEU eleverne i deres videre uddannelsesforløb på erhvervs- og 
brancheuddannelserne. 

PRAKTIKPLADSPROBLEMATIKKEN 

Manglende praktikpladser er blevet omtalt af personalet ved Piareersarfiit, eleverne, 

ungdomsuddannelserne og virksomhederne. Ved indsamlingen af det kvalitative data, blev der fundet 

ledige praktikpladser, hvor det især var manglende boliger til lærlingene, som forhindrede 

ansættelsen af lærlinge, som ikke boede i byen i forvejen. Der er dog kommet et nyt politisk tiltag, hvor 

Grønlands Selvstyre garanterer en bolig til de lærlinge, som finder en praktikplads uden for deres 

hjemby. Derudover har de, i undersøgelsen, inddragede virksomheder, beskrevet forskellige områder 

hvor praksis kunne ændres for at øge antallet af praktikpladser. 

 

Det offentlige står for størstedelen af byggerierne i Grønland, men deres projekter falder ujævnt i 

forhold til virksomhedernes arbejdsfordeling. Det betyder, at der er perioder med meget arbejde, og 

perioder med lidt arbejde. Derved kan virksomhederne ikke garantere arbejde til de lærlinge de tager 

ind, og derfor holder virksomhederne antallet af lærlinge på et minimum, så der altid vil være arbejde 

til dem: 

- Jævn fordeling af byggeprojekter. 
- Kortere lærlingekontrakter. 

 
Ved at bruge lærlinge, giver det øgede udgifter i form af maskiner, der ikke arbejder med fuld styrke og 
ekstra mandskab til at oplære lærlingene. Det betyder samlet flere økonomiske udgifter og øget 
tidsramme, hvilket kan resultere i, at et byggefirma taber tilbudsrunder, hvis de har flere lærlinge: 

- Mulighed for at det offentlige vægter brugen af lærlinge, ligesom pris og tidsramme, 
når tilbud på byggeprojekter skal udvælges. 

Virksomheder både indenfor byggebranchen og hotel/ restauration beskriver, at deres lærlinge skal 
på skoleophold i sommerperioden/ højsæsonen. Det betyder, at de må indhente ekstra arbejdskraft i 
en allerede presset periode: 

- Elevernes og lærlingenes skoleophold kunne placeres i vinterperioden, specielt for 
de elever og lærlinge som er lidt længere i deres uddannelse. 
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Hvis virksomhedernes behov bliver tilgodeset vil det kunne øge antallet af praktikpladser på længere 
sigt. Det er dog uvist hvor stor effekten vil være, og hvornår effekten begynder at træde i kraft. 
Skolepraktik kan derfor være en løsning for den akutte mangel på praktikpladser. Det er dog vigtigt at 
sikre kvaliteten af elevernes uddannelse, og der bør derfor udarbejdes procedurer for kvalitetssikring 
herfor. 

- Yderligere oprettelse af skolepraktik. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne undersøgelse og rapport er lavet for, at forbedre borgernes muligheder til at kunne søge ind på 
en ungdomsuddannelse. De tilbud, som bliver beskrevet i rapporten, hjælper de borgere, som ikke har 
opnået adgangsgivende karakterer ved folkeskolens afslutning til at søge ind på en 
ungdomsuddannelse. Hvert år afslutter en betydelig andel elever folkeskolen uden adgangsgivende 
karakterer til at søge ind på en ungdomsuddannelse. De forskellige tilbud er kun en nødvendighed i 
det omfang, at folkeskolen ikke formår at løfte elevernes faglige viden op på et niveau, hvor de kan 
søge direkte ind på en ungdomsuddannelse efter folkeskolens afslutning. De opkvalificerende forløb er 
derfor kun en midlertidig løsning på et problem, som findes tidligere i uddannelsessystemet, i 
folkeskolen. For at løse problemet med elevernes ikke-adgangsgivende folkeskolekarakterer, er det 
nødvendigt at rette fokus mod folkeskolen.  
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BILAG 1 

 
 

Kommissorium – analyse af opgave- og ansvarsdeling mellem Piareersarfiit og 

Ungdomsuddannelsesinstitutioner i forhold til unges formelle og uformelle opkvalificering til at 

blive uddannelsesparate. 

 

Der nedsættes en styregruppe til nærværende kommissorium med deltagelse fra Departementet for 

Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, 

Departementet for Finans og Indenrigsanliggender, Grønlands Statistik, Kanukoka samt Nationalt Center for 

Vejledning. Departementet for Uddannelse har sekretariatsfunktionen samt ansvar for rettidig levering. 

 

Styregruppen skal sikre, at der senest 1. juli 2015 foreligger analyser og anbefalinger i rapportform på 

nedenstående områder. Anbefalinger skal inkludere forventede effekter ved de forskellige løsningsforslag, 

herunder forslag til KPI´er, der kan bruges til at overvåge effekten af tiltag. Der skal i arbejdet særligt tages 

stilling til udfordringerne og målene for ungemålgruppen og unge under 30 år. 

 

 Status på de tilbud, der i dag gives gennem Piareersarfiit og brancheskoler målrettet at gøre unge 

uddannelsesparate. 

o Forskel i indhold og niveau på FA/AEU; herunder i hvilket omfang de giver adgang til 

kompetencegivende uddannelser 

o Evaluering af gennemførselsprocent og kvalitetsmåling af de nuværende tilbud på 

Piareersarfiit og brancheskolerne med dette sigte. 

o Inddrage erfaringer fra andre vest-nordiske lande. 

 

 Løbende opfølgning og samarbejde omkring systematisk dataopsamling af unge, herunder særligt 

fokus på ungemålgruppen. Data skal inkludere forløbsanalyser for alle unge efter endt folkeskole,  

o Analyse af i hvilket omfang unge, der modtager eller har modtaget AEU eller FA 

undervisning er aktive i uddannelsessystemet 1, 2 og 3 år efter endt AEU og FA-forløb.  

 

 Er omfanget af AEU og FA-forløb passende set i forhold til effekten? 

o I dette arbejde skal indgå identificering og løsningsforslag til flaskehalse mellem beståede 

AEU/FA-forløb og optagelse på en ungdomsuddannelse, herunder særligt 

kapacitetsbegrænsninger på brancheskoler, der medfører, at unge efter at have gennemført 

AEU fortsat ikke optages på erhvervsuddannelse. 

o Kan midler allokeret til dette udnyttes med fordel til andre aktiviteter inden for vejledning, 

eksempelvis i form af finansiering af flere vejledere, mere opsøgende vejledning samt bedre 

vejledning i folkeskolens afgangsklassetrin med henblik på at reducere frafald som følge af 

forkert uddannelsesvalg.  

 

 

 En vurdering af, hvorvidt ungemålgruppen bør opdeles i ”matchgrupper” i forhold til hhv. 

uddannelses- og erhvervsparathed, og hvorvidt en sådan opdeling bør afspejles i opgave- og 

ansvarsfordeling af AEU- og FA-forløb mellem hhv. Piareersarfiit og 

ungdomsuddannelsesinstitutioner. 

o En vurdering af, hvorvidt AEU- og FA forløb i højere grad bør placeres som intensive forløb i 

form af summer-school gennemført at ungdomsuddannelser, som sideløbende forløb til 
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ordinær uddannelse på ungdomsuddannelsesinstitution eller øvrige modeller, der kan give 

mulighed for et meroptag på ungdomsuddannelser. 

o En vurdering af, hvorvidt et 11. klassetilbud til de elever der ikke starter efterskole eller 

ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen, vil medføre en højere 

uddannelsesfrekvens.  

 

 

Ud over lønmidler til interne ressourcer finansieres projektet over hovedkonto 40.01.08 Sektorprogram for 

uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats. Begrundede forslag til brug af denne bevilling 

eller øget bevilling, skal forelægges det finansierende departement til beslutning. 

 

Styregruppen skal som på første møde tage stilling til, hvorledes der kan sikres en kvalitetssikring af tal og 

konklusioner i rapporten, og fremkomme med forslag til dette. Det forudsættes, at opgaven løses dels internt 

i Selvstyret for at sikre forankring og implementering af anbefalinger, dels bliver reviewed af eksterne med 

henblik på at sikre konklusionernes uafhængighed i forhold til de involverede ressortområder. 
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BILAG 2  

SOCIAL/ PERSONLIG OG BOGLIG OPKVALIFICERING 

De opkvalificerende forløb af social, personlig og boglig karakter, som ikke bliver beskrevet yderligere 
i rapporten, er listet her. 

TIMI ASIMI 

Timi Asimi er et projekt, som blev startet i Nuuk i 2011 og Tasiilaq i 2013. Projektet tilbyder et forløb 
for unge med social opkvalificering og personlig udvikling i fokus. Der er plads til cirka 20 unge på 
hvert hold, som har en varighed af omkring 11 uger. Deltagerne vil medvirke i en række aktiviteter, 
som førstehjælpskursus, svømmekursus, livredderkursus, fjeldvandring, fitness, værkstedslære og 
meget mere.  

ADGANG  

Deltagerne skal være mellem 13 – 21 år og have bopæl i enten Nuuk eller Tasiilaq, og ikke være i gang 
med en uddannelse. Projektet henvender sig særligt til borgere, som har brug for støtte til sociale og 
personlige udfordringer. 

R ESU L TA T  

Ved hjælp af fysik aktivitet, social støtte og fokus på en sund ernæring, prøver instruktørerne at hjælpe 
de unge med at udvikle sig socialt og personligt. 

BU DGE T  

Deltagerne modtager uddannelsesstøtte under forløbet. 

AEU 3 

AEU 3 er et forløb under Piareersarfiit, som kun udbydes af Piareersarfik i Nuuk. Forløbet henvender 
sig til unge mellem 15 til 18 år, som ikke er uddannelsesparate, og som derfor bliver tilbudt et forløb 
med fokus på social og personlig udvikling. Eleverne er til dels er fundet ved hjælp af opsøgende 
vejledning. 

IND HO LD OG A KT I VI TE T ER  

Aktiviteterne består af fysisk aktivitet, vejledning og refleksion. Aktiviteterne skal give den enkelte 
elev selvtillid gennem succesoplevelser, og forløbet afsluttes med ikke-boglige prøver. Eksempler på 
aktiviteterne: personlig udvikling, vejledning, samfundslære, tur i fjorden, fitness, samt lettere boglig 
undervisning. 

R ESU L TA T  

Målet er, at elever efter endt forløb kan starte i et bogligt opkvalificeringsforløb, hvorefter de kan søge 
videre mod en ungdomsuddannelse. 

BU DGE T  

Deltagerne er uddannelsesstøtteberettigede. 
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PRODUKTIONSSKOLE OG VÆRKSTED 

Produktionsskoler og værksteder bliver forvaltet gennem Piareersarfiit. Det er ikke alle byer der har 
værksteder eller produktionsskoler. Produktionsskolerne Piorsaavik ligger i kommuneqarfik 
Sermersooq: Nuuk, Paamiut og Tasiilaq, og blev oprettet i 2009. I Ittoqqortoormiit, blev der i 2011 
oprettet værksteder. Maniitsoq oprettede i 2011 Pilersitsivik (køkkenværksted) og Pilersitsivik – 
Asimi (træværkested). Pilersitsivik – Asimi er inspireret af Timi Asimi. 

ADGANG  

Ansøgere skal være mellem 16-24 år (eller 15-37 år), og der kan søges om optag direkte efter 
folkeskolen. 

FOR MÅ L  

Produktionsskolerne er såkaldte multi-værksteder, hvor der bliver fokuseret på praktisk erfaring, 
struktur i hverdagen og kreativitet. De forskellige værksteder på Piareersarfiit eller 
produktionsskolen, beskæftiger sig med emner indenfor madlavning, syning, auto, tømrer med mere. 
Dertil har produktionsskolerne og Piareersarfiit et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvor eleverne 
får mulighed for at afprøve forskellige erhvervsmæssige retninger. Aktiviteterne varierer også fra by 
til by, alt efter hvilke rammer og ressourcer der er til rådighed. 

R ESU L TA T  

Produktionsskolerne og værkstederne er et alternativ til de boglige opkvalificeringsforløb og 
henvender sig til de borgere, som har brug for lidt tid og udvikling inden de kan starte på et bogligt 
opkvalificeringsforløb og tage en beslutning om deres videre uddannelsesønske.  

BU DGE T  

Deltagerne er uddannelsesstøtteberettigede. 
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AFS-REJSER 

AFS-rejser giver unge en mulighed for, at rejse til et andet land i et års tid, hvor deltageren får 
mulighed for at bo hos en værtsfamilie og går i skole i værtslandet.  

ADGANG  

Ansøgere skal være mellem 15 og 18 år. 

R ESU L TA T  

Målet for opholdet er, at deltageren kan forbyde sig i en anden kultur, lære eller blive bedre til et andet 

sprog og har mulighed for, at udvikle sig social og personligt. 

BU DGE T  

Deltagerne kan søge fonde, Grønlands Selvstyre og kommunen om økonomisk tilskud til opholdet. 

NUIKI 

Nuiki blev startet i 2010 i Itilleq, og er et projekt som arbejder med social og personlig udvikling samt 

boglig opkvalificering. Nuiki har været i bygderne: Attu, Ikervasak, Kullorsuaq, Kuummiut, Kulusuk, 

Niaqornaarsuk, Tasiusaq og Qeqertarsuatsiaat. Målet er at gennemføre 12 etårige projekter i flere 

forskellige bygder, med cirka 15 studerende på hvert hold og derved nå 180 personer i alt. 

FOR MÅ L  

Projektets formål er, at hjælpe den gruppe borgere, som bor i bygderne med at udvikle sig socialt og 

personligt samtidig med, at de får forbedret deres folkeskolekarakterer. Deltagerne vil blive undervist 

på et niveau der svarer til folkeskolens afgangsprøve, i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og 

matematik.  

R ESU L TA T  

Den boglige undervisning er den samme, som AEU på Piareersarfiit, og eleverne vil efter et endt forløb 

kunne søge mod en ungdomsuddannelse. Derudover bliver eleverne undervist i social og personlig 

udvikling, som vil hjælpe med at styrke elevernes selvtillid og mod på uddannelse fremadrettet. 

BU DGE T  

Deltagerne er uddannelsesstøtteberettigede. 
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TNI-FLEX 

TNI-Flex er et bogligt opkvalificeringsforløb hos Niuernermik Ilinniarfik (Grønlands Handelsskole) i 
Nuuk, som tilbydes elever, der har behov for at forbedre deres karakterer fra folkeskolen, med det 
formål at indskrive sig på en af skolens uddannelser efter endt forløb. De fag der undervises i, er en 
blanding af folkeskolefagene og specialiseringsfag rettet mod handelsskolens øvrige uddannelser. Den 
foreløbige opsætning af TNI-Flex, vil blive beskrevet nedfor. De første TNI-Flex hold forventes at starte 
i 2016. 

FOR L ØB  

TNI-Flex forløbet vare ét skoleår med 35 ugers undervisning og 4 ugers praktik. Der undervises i 
følgende fag på E niveau: grønlandsk, dansk, engelsk, IT, erhvervsøkonomi, salg og service, 
samfundsfag og matematik. Dertil undervises der også i: personlig udvikling, samarbejde, 
præsentationsteknik, privatøkonomi, faglig læsning, bevægelse, case træning og projekterne: 
erhvervslivet og julebasar. 

ADGANG  

For at blive optaget, skal ansøgere have karakterer i folkeskolens afgangsprøve, som ikke er 
adgangsgivende til at starte på en ungdomsuddannelse. 

R ESU L TA T  

Et gennemført forløb, med tilfredsstillende resultater, er adgangsgivende til Handelsskolens TNI 
uddannelser. 

BU DGE T  

Eleverne modtager uddannelsesstøtte under forløbet. 

YDERLIGERE BOGLIG OPKVALIFICERING 

På flere ungdomsuddannelser bliver eleverne tilbudt boglig opkvalificering, så eleverne har bedre 
forudsætninger for at kunne følge med i undervisningen og gennemfører ungdomsuddannelsen. Det 
kan for eksempel være ekstra undervisningstimer i bestemte fag, som bliver indarbejdet i uddannelses 
forløb. To skoler tilbyder deres elever et forberedende kursus, inden den egentlige uddannelse starter. 
De forberedende kurser består af en kombination af almene boglige fag og fagligt specifikke fag, for at 
løfte elevernes faglige viden op på et niveau, så de kan følge med i ungdomsuddannelsens 
undervisning, samt introducere eleverne til fagbegreber og teoretisk viden på specialiseringsområdet.  

FOR-KURSUS TIL ELEKTRIKERUDDANNELSEN 

For-kurset til elektrikeruddannelsen, er et forberedende kursus til at løfte elevernes faglige viden op 
på et niveau, hvor de har større chancer for at kunne gennemføre elektrikeruddannelsen. For-kurset 
foregår på KTI21 i Nuuk. 

ADGANG  

For at kunne søge om optag på elektrikeruddannelsen, skal ansøgeren have: D i dansk, C i matematik, C 

i fysik og D i engelsk, samt en praktikplads. Bliver ansøgeren godkendt til at starte på uddannelsen, 

skal ansøgeren efterfølgende tage en optagelsesprøve. Består ansøgeren ikke optagelsesprøven, 

starter ansøgeren på GF1 (Grundforløb 1). Består ansøgeren optagelsesprøver, starter ansøgeren på 

GF2 (Grundforløb 2). 

                                                             
21 Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik – Jern og Metalskolen i Grønland. 
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R ESU L TA T  

Både GF1 og GF2 henvender sig til elever, som har opnået adgangsgivende karakterer i folkeskolens 

afgangsprøve, FA eller AEU. Formålet med begge forløb er, at kvalificere eleverne til at kunne følge og 

gennemføre elektrikeruddannelsens følgende hovedforløb og prøver. 

BU DGE T  

Eleverne er berettigede til uddannelsesstøtte. 

MARITIMT FORBEREDELSESKURSUS 

Det Maritime Center i Nuuk tilbyder deres ansøgere til officersuddannelsen et forberedelseskursus. I 
2015 blev det udbudt, som ekstraundervisning på officersuddannelsen, og i 2016 vil det blive udbudt 
som et separat kursus inden officersuddannelsen starter. Der undervises i dansk, engelsk, matematik 
og fysik. Niveauet ligger på samme niveau, som folkeskolens 10. klasse. 

ADGANG  

For at blive optaget på officersuddannelsen, skal ansøgerne have gennemført det Maritime Centers 
grunduddannelse eller være ubefaren skibsassistent. Ansøgeren skal først søge om optag på 
officersuddannelsen, og skal derefter gå op til en optagelsesprøve. De ansøgere, som ikke består 
optagelsesprøve, skal starte på det maritime forberedelseskursus. Består ansøgeren optagelsesprøven, 
er det ikke nødvendigt at eleven starter på det maritime forberedelseskursus, men vil kunne få lov til 
at starte, hvis der er ledige pladser.  

FOR MÅ L  

Kursets formål er, at give deltagerne uddannelsesmæssige forudsætninger til at kunne gennemfører 
officersuddannelsen. For at starte på grunduddannelsen og officersuddannelsen, skal ansøgerne have 
opnået adgangsgivende karakterer fra folkeskolens afgangsprøve, det er dog på trods af dette 
nødvendigt at forbedre elevernes faglige viden på det samme niveau. 

R ESU L TA T  

Et gennemført forløb løfter elevernes faglige niveau til at kunne følge med i undervisningen på en af 
officersuddannelserne.   

BU DGE T  

Deltagerne er berettigede til uddannelsesstøtte.  
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BILAG 2 

EFTERSKOLER 

Fra 2011 til 2015 er antallet af elever, som bliver optaget på en efterskole i Danmark, steget, fordi flere 
elever søger om optag på efterskoler i Danmark. Antallet af elever på grønlandske elever på 
efterskoleophold i Grønland er også steget en smule. Grunden til dette er, at efterskolerne i stigende 
grad optager nye elever, når andre elever falder fra. 

 

FIGUR 9 ANTALLET AF EFTERSKOLEELEVER OPDELT PÅ EFTERSKOLENS PLACERING OG SKOLEÅR; 2011/12-
2014/15. 

 
Gennemførselsprocenten har de sidste år været faldende for eleverne på danske efterskole, og var i 
2014/15 på 80 %. Faldet kan til dels skyldes at registreringen af afbrudte elever er blevet forbedret. 
For de grønlandske efterskoler har gennemførselsprocenten oplevet en stor stigning efter at have 
noget lavpunktet i skoleåret 2013/14. For skoleåret 2014/15 lå gennemførslen på 70 %. 

 

FIGUR 10 GENNEMFØRSELSPROCENTEN FOR EFTERSKOLEELEVERNE OPDELT PÅ EFTERSKOLENS PLACERING 
OG SKOLEÅR; 2011/12 – 2014/15. 
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Mens næsten alle elever på de grønlandske efterskoler starter det år de fylder 16 år, så er der omkring 
11 % af eleverne som tager til Danmark på efterskole det år de fylder 14 eller 15 år. Det vil sige at de 
afslutter folkeskolen på efterskolen i Danmark. Tendensen har været stabil igennem de seneste år. 

 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

18- år 2 % 1 % 2 % 2 % 

16-17 år 87 % 86 % 87 % 87 % 

14-15 år 11 % 13 % 11 % 11 % 

TABEL 15 ALDERSFORDELINGEN AF GRØNLANDSKE ELEVER PÅ DANSKE EFTERSKOLER OPDELT PÅ SKOLEÅR; 
2011/12 – 2014/15. 

I forhold til elevernes videre uddannelsesforløb efter et gennemført efterskoleophold, så fortsætter 
cirka 50 % af eleverne fra de danske efterskoler direkte på en ungdomsuddannelse. For eleverne på de 
grønlandske efterskoler er antallet cirka 30 %. Andelen, som fortsætter i uddannelser, stiger i årene 
efter de har afsluttet efterskoleopholdet. Fra skoleåret 2013/14 er henholdsvis knap 70 % og cirka 50 
% fra efterskolerne i Danmark og Grønland fortsat i videre uddannelse indenfor 1 år. Mens andelen 
der går videre fra danske efterskoler har oplevet et minimalt fald, så ser det ud til at andelen som går 
videre fra grønlandske efterskoler har været svagt stigende. 

 

FIGUR 11 ANDELEN AF ELEVER EFTER GENNEMFØRT EFTERSKOLEOPHOLD, SOM ER FORTSAT PÅ 
UNGDOMSUDDANNELSE, OPDELT PÅ EFTERSKOLENS PLACERING OG SKOLEÅR; 2011/12 – 2014/15. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Danmark Grønland

direkte < 1 år < 2 år



69 
 

Af de elever, som fortsætter i uddannelse efter et afsluttet efterskoleophold i Danmark, starter cirka 85 
% på gymnasiet og 15 % på en erhvervsuddannelse. De elever, som fortsætter i uddannelse efter et 
afsluttet efterskoleophold i Grønland, starter cirka 65 % på gymnasiet og 35 % på en 
erhvervsuddannelse. 

 

FIGUR 12 FORDELINGEN AF ELEVER SOM FORTSÆTTER I UDDANNELSE EFTER GENNEMFØRT 
EFTERSKOLEOPHOLD PÅ UDDANNELSESNIVEAU, OPDELT PÅ PLACERING AF EFTERSKOLEN; 2011/12 – 
2014/15. 
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BILAG 3 

HØJSKOLER 

Der er kun taget udgangspunkt i registreringerne i IT-reg, hvor det ikke er muligt at se om eleverne 
har været på højskole i Grønland eller Danmark. 

Antallet af elever på højskoleophold steg kraftigt i skoleåret 2014/15. I alt startede knap 80 elever. 
Stigningen kan dog også skyldes at Piareersarfiit er blevet bedre til at registrere i IT-reg. Faldet i 
antallet af elever i 2015/16 skyldes at det kun er eleverne fra 1. halvår, som indtil nu er startet på 
højskolen. Gennemførselsprocenten i gennemsnit over årene fra 2012/13 – 2014/15 ligger på 72 %. 
På grund af manglende registreringer kan den stige lidt. 

 

FIGUR 13: ANTALLET AF ELEVER STARTET OG GENNEMFØRT ET HØJSKOLEOPHOLD; 2012/13-2015/16 

 

Gennemsnittet over de sidste 3 år viser at 27 % af eleverne som afsluttede et højskoleophold startede 
på et uddannelsesforløb direkte (elever som afsluttede til jul har et halvt år ekstra til at starte i) Det 
relative lille antal elever, som er registret værende på et højskoleophold i 2012/13 – 2013/14, betyder 
at en enkelt person vægter høj i beregning af andelen der går videre i uddannelse. Grafen skal derfor 
tolkes med forsigtighed. 

 
 
FIGUR 14: ANDELEN SOM GÅR VIDERE I UDDANNELSE EFTER AFSLUTTET HØJSKOLEOPHOLD; 2012/13 – 
2014/15 
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Af de elever som er fortsat på uddannelse er ca. halvdelen fortsat på gymnasiet, mens knap 40 % er 
startet på en erhvervsuddannelse. Kun en lille andel har været på højskole gennem Piareersarfiit efter 
gymnasiet, og er derfor startet på en bacheloruddannelse derefter. 

 

FIGUR 15: ELEVERNE FORTSAT I UDDANNELSE EFTER HØJSKOLEOPHOLDET FORDELT PÅ 
UDDANNELSESNIVEAU; GENNEMSNIT 2012/13-2014/15  
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BILAG 4 

IKKE-BOGLIG FORLØB 

  

 
 

EUD + 
GUX 

AEU+FA 
Ikke-
boglig 
forløb 

Ingen 
forløb 

I alt 

 Ikke-boglig forløb:      

A
n

ta
l 

Arbejdstræning / Jobtræning  23 47 24 34 128 

Timi Asimi og andre ungeprojekter  1 5 8 24 38 

Værkstedsforløb*  3 2 7 10 22 

A
n

d
e

l 

Arbejdstræning / Jobtræning  18 % 37 % 19 % 27 % 100 % 

Timi Asimi og andre ungeprojekter  3 % 13 % 21 % 63 % 100 % 

Værkstedsforløb*  14 % 9 % 32 % 45 % 100 % 

* Kun Kommuneqarfik Sermersooq 

TABEL 16 GENNEMFØRTE IKKE-BOGLIGE FORLØB I 2014, ANTAL OG ANDEL STARTET I VIDERE FORLØB 

EFTERFØLGENDE  
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BILAG 5 

SERVICEAFTALE MELLEM KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ/ KOMMUNE 
KUJALLEQ/ QEQQATA KOMMUNIA/ QAASUITSUP KOMMUNIA OG GRØNLANDS 

SELVSTYRE OM DRIFT AF PIAREERSARFIIT 2015 

Side 5-7. 

7.1 Vejledning 

- ”Modtage og vejlede vejledningssøgende brogere og tilbyde vejlednings- og 
afklaringskonsultationer. 

- Visiterer til kurser (Finanslovsbaserede, PKU m.m.) for personer, der har tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

- Have kontakt til brancheskolerne vedr. udbud af kurser. 
- Have tæt kontakt med det lokale og regionale erhvervsliv. 

7.2 Generel uddannelsesvejledning samt specifikke forløb for brancheskolelærlinge 

- Varetage uddannelsesvejledning. 
- Yde hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer til uddannelse i Grønland og sørge for at alle 

nødvendige bilag er vedlagt. 
- Modtage og videreekspedere uddannelsesansøgninger til uddannelser i Grønland samt 

ansøgninger til uddannelsesstøtte. 
- Modtageuddannelsesansøgninger til erhvervsuddannelser i Grønland, som ikke udbydes af en 

brancheskole i Grønland. Dette gør sig i størst omfang gældende i Nuuk. 
- Varetage billetudstedelse og andre praktiske opgaver i forbindelse med uddannelsessøgendes 

rejser til uddannelsesstart i Grønland samt til skoleophold i- og uden for Grønland. 
- Indberette til USF. 
- Forestå registrering og dataindsamling vedr. Personer, der søger optag på uddannelse. Jf. § 9 

om rapportering. 
- Varetage studie- og praktikvejledning af erhvervsuddannelseslærlinge før studiestart og under 

praktikophold. 
- Udarbejde elevaftaler. 
- Gennemføre introduktionsforløb for erhvervsuddannelseslærlinge til brancheskoler. 
- Identificere og varetage kontakt til praktikpladser. 
- Modtage og videreekspedere ansøgninger om praktikpladsgodkendelse. 
- Udarbejde lærlingekontakter. 
- Varetage kontakten til brancheskoler og udføre 3-parts samtaler. 
- Eventuel regionsskoleforløb. 

7.3 Opkvalificering 

- At visitere og vejlede ledige borgere til opkvalificerende kurser. 
- AEU-forløb for målgruppen af personer, der ønsker opkvalificering til en erhvervsuddannelse. 
- Afholdelse af modulprøver og udstedelse af kursusbeviser for AEU elever. 
- FA-forløb for målgruppen af personer, der ønsker at opkvalificere sig til studieforberedende 

uddannelser i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den 
afsluttende evaluering i folkeskolen. 
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- Uddannelses- og introduktionsforløb for målgruppen af unge arbejdsløse og andre, der skal 
gøres abrejdsmarkedsparate og eller uddannelsesparate, herunder udslusning til uddannelse 
eller erhvervsliv, eksempelvis ikke-boglige opkvalificering for personer, der ikke er klar til et 
bogligt forløb. 

- Visitere til et højskoleophold på de særlige Piareersarfiit-højskoler. 

7.4 Samarbejde med det kommunale skolevæsen af unge op til 18 år 

- Bistå det kommunale skolevæsen, de frie grundskoler, efterskolerne og folkehøjskolernes og 
uddannelsesinstitutionerne med forberedelse og gennemførelse af overgangsvejledning. 

- Modtage kopi af de i folkeskolen udarbejdede handleplaner for afgangselever og andet til brug 
for vejledningen nødvendigt materiale, herunder afgangsbeviser og karakterdata for de 
enkelte elever. 

- Målrette vejledningen af unge som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få 
vanskeligheder for at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller et erhverv. 

- Opsøgende vejledning af unge der efter endt folkeskole eller tilsvarende undervisningspligtig 
forløb ikke har påbegyndt uddannelse eller erhverv, eller som har afbrudt et 
uddannelsesforløb. 

- Samarbejde med den unge og forældremyndighedsindehaveren om udarbejdelse af en 
uddannelseshandleplan, hvis den unge ikke er i gang med en uddannelse eller er i erhverv, 
eller har afbrudt et uddannelsesforløb. 

- Hvis den unge ikke har en handleplan fra folkeskolen, skal der sikres at uddannelsesplanen 
udarbejdes i samarbejde med den unges daværende skole. 

- Sikre at der afho9ldes samtaler med den unge under 18 år og 
forældremyndighedsindehaveren om opfyldelse af uddannelseshandleplanen og om 
fastansættelse af nye eller reviderede mål. 

7.5 Arbejdsformidling 

- Varetage arbejdsformidling og arbejdsanvisning til arbejdssøgende og anvisning af 
arbejdskraft til arbejdsgivere fra alle erhverv og stillingsgrupper. 

- Varetage vejledning og administration af ansøgere til uddannelsesområdet. 
- Tilbyde borgerne IT-baseret jobformidling. 
- Varetage aktivering, revalidering og omskoling. 
- Udarbejde individuelle handlingsplaner for arbejdssøgende og for personer, som indgår i 

opkvalificeringsforløb eller tiltag i Piareersarfiit. 
- Bistå med udarbejdelse af CV for ledige. 
- Foretage matchgrupperinger af ledige. 
- Tilrettelægge og visitere til kurser (bl.a. PKU) for ledige. 
- Varetage administration om mobilitetsfremmende ydelse for lønmodtagere der vil flytte efter 

arbejde. 
- Modtage ansøgninger og sagsbehandlinger af arbejdsmarkedsydelser. 
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BILAG 6 

OVERSIGT: ØKONOMI, KARAKTERUDVIKLING OG ELEVERNES VIDERE 
UDDANNELSESFORLØB 

ØKONOMI 

Piareersarfiit:  

665 elevkvoter. Piareersarfiit blev tildelt en bevilling på 87.005.000 kr. i 2015 fra Grønlands Selvstyre 
og kommunerne. Det er dog ikke muligt at beregne hvor stor en andel der er gået til boglig 
opkvalificering. 

Efterskoler i Grønland:  

150 elevpladser, blev tildelt en bevilling på 20.949.000 kr. i 2015 fra Grønlands Selvstyre. 

Højskoler i Grønland:  

40 elevpladser per halvår, blev tildelt en bevilling på 12.130.000 kr. i 2015 fra Grønlands Selvstyre. 

KARAKTERUDVIKLING 

 
FA, 2012/13 – 2014/15 

 

 

 

 

AEU, 2012/13 – 2014/15 

 Grønlandsk Dansk Engelsk Matematik 

A-B 23 % 8 % 5 % 6 % 

C-D 67 % 47 % 40 % 54 % 

E 9 % 27 % 28 % 32 % 

Fx-F 1 % 19 % 28 % 9 % 

 
 
Efterskole (Grønland), 2012/13 – 2013/14 

 Grønlandsk Dansk Matematik Engelsk 
Folkeskole             4,8              2,8              2,5              2,5  

Efterskole             5,2                 3,6              3,7              2,7  

Udvikling 0,4* 0,8* 1,2* 0,2 
Note: * indikerer signifikante værdier ved 5 % signifikansniveau. 

 

 Grønlandsk Dansk Matematik Engelsk 

Folkeskole             5,2                 3,4                 3,0              1,8  

Piareersarfiit FA             7,1                 6,3                 5,6              5,5  

Udvikling             1,9                 2,9                 2,7              3,7  
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VIDERE I UDDANNELSE 

FA, 2015 
54 % af de elever, der i 2015 afsluttede et FA forløb, startede direkte i uddannelse. Tabellen nedenfor 
viser fordelingen af de 54 % fordelt på gymnasiet og erhvervsuddannelse. 

Uddannelse Andel af FA elever 
Gymnasiet 46 % 
Erhvervsuddannelse 8 % 
I alt 54 % 
 
AEU, 2015 

22 % af de elever, der i 2015 afsluttede et AEU forløb, er forsat direkte videre i uddannelse. Eleverne 
er gået videre til et FA forløb, en erhvervsuddannelse eller gymnasiet via optagelsesprøven. 

 
Efterskole 
32 % af eleverne fra efterskoleophold i Grønland fortsatte direkte i videre uddannelse efter deres 
afsluttede efterskoleopholdet i 2015. 54 % af eleverne fra efterskoleophold i Danmark forsatte direkte 
i videre uddannelse efter deres afsluttede efterskoleophold i 2015. Tabellen nedenfor viser 
fordelingen af de 32 % elever fordelt på gymnasiet og erhvervsuddannelse.  

Uddannelse Andel af efterskoleelever GL Andel af efterskoleelever DK 
Gymnasiet 65 % 85 % 
Erhvervsuddannelse 35 % 15 % 
I alt 100 % 100 % 
 
Højskole 
29 % af højskoleeleverne fra 2015 fortsatte direkte videre i uddannelse. Tabellen nedenfor viser 
fordelingen af de 22 % elever fordelt på gymnasiet og erhvervsuddannelse. 

Uddannelse Andel af højskoleelever 
Gymnasiet 53 % 
Erhvervsuddannelse 37 % 
Andet 10 % 
I alt 100 % 
 
 


