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Ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq
Aatsitassanik ilinniarfimmi ilinniagassaq nutaaq 
pissanganartoq, pitsannik ilinniartitsisulik neqero-
orutigaarput. Ilinniarneq Kalaallit Nunaanni aatsi-
tassat aallaavigalugit inuussutissarsiorfiit nutaat 

pilersinnissaannut toraagaqarpoq.

En ny spændende uddannelse
Råstofskolen tilbyder vi en ny og spændende ud-
dannelse med gode undervisere, der er rettet mod 

Grønlands nye erhvervsmuligheder indenfor 
råstofområdet.
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En ny erhvervsuddannelse er født 

I Sisimiut, Grønlandsstudie by nr. 1, tilbyder vi uddan-
nelse med engagement og et spændende studenterliv.  

Gode undervisningsforhold og byens tilbud giver mange 
muligheder for oplevelser med nye venner. 

Det faglige niveau er højt samtidig med at uddannelsen 
prioriterer hele mennesket i et naturligt, positivt og 
erhvervsrettet miljø.  

På skolen samarbejder lærere og elever om at udvikle 
dine talenter.

Inussutissarsiummik Ilinniagaq nutaaq

Sisimiuni, Kalaallit Nunaanni illoqarfiit ilinniartoqarfiit 
pitsaanersaanni, neqeroorutigaarput ilinniarnermik pi-
moorussineq aamma ilinniartutut inuuneq pissanganar-
toq. Ilinniartitsinermi atugassat pitsaapput illoqarfiullu 
neqeroorutai ikinngutit nutaat ilagalugit nuannersunik 
misigisassaqartitsipput. 

Suliamut piginnaasatigut piumasaqaatit qaffasipput,  
saniatigut inuk tamakkiisumik pissusissamisoortumik 
anguniagaqarluni inuussutissarsiuummik ilinniassaaq. 

Piginnaasat ineriartortikkumallugit ilinniartitsisut ilin-
niartullu suleqatigiisapput.
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Ilinniarneq siunissamut toqqissisimasumut 

matuersaat

Neqeroorfigaatsigit siunissami Kalaallit Nunaannik 
nutaamik sanaqataanissamik. Aatsitassarsiornerup 
iluani maligassiortutut Sanaartornermi Maskiinanik 
Ingerlatsisutut imaluunniit Qaarusummi Sulisutut. 
Siunissami nunatta aatsitassanik pisuussutaanik atui-
nermi aqqutissarsiuusseqataasinnaavutit.

Uddannelse er nøglen til en tryg fremtid

Vi tilbyder dig mulighed for, at blive en del af den 
fremtid, der skal bygge det kommende Grønland. Som 
pioner på råstofområdet kan du som Maskinentrepre-
nør eller Minesvend være med til at bane vejen for 
udnyttelse af naturens rigdom på råstoffer. 

Uddannelsen kan også være en mulig døråbner for 
dig, som gerne vil ser hele verden som din arbejds-
plads.

Skulle du få lyst til fordybe dig indenfor bestemte om-
råder giver uddannelsen også mulighed for dette.
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Ambitionerne

På Råstofskolen er vi fælles om et højt ambitiosniveau. 
Undervisningen foregår i tæt kontakt til det erhvervsliv, 
hvor du får din praktiktid og senere dit arbejdsliv. Det 
giver dig de bedste muligheder så du kommer godt fra 
start.

Du har mulighed for at udnytte alle skolens ressourcer 
til gavn for din udvikling og uddannelse. 

Vi har som mål at du opnår alle relevante internation-
ale certifikater der kan være behov for i dit kommende 
arbejde. Det kan være dem der åbner døren til hele 
verden for lige netop dig.

For dig som har lyst til fordybelse, eller som blot gerne 
vil have papir på det du har lært, giver vi mulighed for 
at gå til eksamen i alle fag du er blevet undervist i.

Efter uddannelsen vil du have mulighed for at fordybe 
dig og studere videre i et internationalt miljø i fx 
Skandinavien, Skotland eller Canada.
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Anguniakkat

Aatsitassanik Ilinniarfimmi ataatsimoorluta qaffas-
sumik anguniagaqarpugut.Inuussutissarsiummik ilin-
niartitsineq inuussutissarsiut sungiusarfissat kingornalu 
suliffissat qanimut suleqatigalugit ingerlanneqassaaq.  
Pitsaanerpaanik periarfissaqarputit aallaqqaataanit aal-
lartilluaqqullutit. 

Suulluunniit piginnaanngorsarninnut aamma ilin-
niarninnut iluaqqutaasinnaasut atuarfiup tunniussin-
naasaasa atornissaannut periarfissaqassaatit. 

Nunat tamalaat akornanni pappiaqqat ilinniakkamik in-
gerlatsinissamut piginnaatitsissutit tamaasa pisinnaagi-
tit anguniagaraarput. Taakkuusinnaapput nunarsuarmi 
matunik ilinnut ammaassisut.

Ilinniaqqikkusukkuit imaluunniit ilinniakkavit upper-
narsaataannik perusukkuit, fagit ilinniartitsiffiusimasut 
tamaasa soraarummeerfiginissaat periarfissaraat.

Ilinniakkamik naammassinnikkuit pikkorissarnissamut 
ilinniaqqinnissamullu periarfissaqarputit Skandinaviami 
Skotlandimi imaluunniit Canadami nunanit tamalaa-
neersut ilagalugit.
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Ilinnut aamma piumasaqaateqarpugut

Qaffasissumik anguniagaqarneq siornatigut ilinniak-
kamik karakterinut annikitsuinnarmik piumasaqaate-
qarpoq. Kisianni ilinnut piumasaqaatigaarput anger-
larsimaffiit qimallugu aallarnissannut piareersimasutit 
aamma sutigut tamatigut ilinniakkamut tunniusima-
nissat. 

Ilinniartitsinermi malinnaanissat aamma sammisani 
allani atuarfik ilinniartutullu inuuneq qitiutillugit pinga-
arnerpaajutissagakkit. 

Pissutsit aallaavigalugit ilinniarneq

Aatsitassanik Ilinniarfiup siunertaraa inuit aatsisassar-
siorfinni piiaanermi sanaartornernilu sulisin-  
naanngornissaannik ilinniartitsineq. Tamanna inger-
lanneqassaaq ilinniarnermi pissutsit piviusut aallaavi-
galugit ilinniartitsinikkut.

Suliffimmik sungiusarfissamik pisariaqartitsisoqartil-
lugu atuarfiup attaveqarfii Kalaallit Nunaanni, nuna-
nilu allani saaffiginissaannut ikiuuttoqarsinnaavoq.
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Der er også krav til dig

Det høje ambitionsniveau handler kun lidt om krav til 
karakterer fra din tidligere uddannelse, men mere om 
at du som person er klar til at rejse hjemmefra og til at 
bruge dig selv fuldt ud i uddannelsen. 

Det gælder både i undervisningen og i andre aktiviteter 
hvor skolen og studielivet er omdrejningspunktet.

Fra uddannelse til praksis

Råstofskolen har som formål, at uddanne mennesker til 
at bestride jobs inden for råstofudvinding og entrepre-
nørarbejde. Det sker ved at uddannelsen så vidt muligt 
afspejler virkeligheden på en rigtig arbejdsplads.

I det omfang der er behov for det, vil skolen være be-
hjælpelig med at finde praktik pladser hos skolens kon-
takter i Grønland og i udlandet.
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Tuluit oqaasii aatsitassarsiorfinni atugaapput 

Aatsitassanik Ilinniarfiup pingaartippaa tuluit oqaasii 
qaffasissumik atorsinnaassagitit suliffimmut naleqqut-
tumik. 

Qaarusummi sulisutut ilinniassaguit imaluunniit sana-
artornermi maskiinanik ingerlatsisutut ilinniassaguit, 
sulitillutit tuluit oqaasii atortarnissaat paasisinnaane-
rilu pisariaqassaaq. 

Qaarusummi sulisut nunanit tamalaaneerput aamma 
tuluit oqaasii sulinermut tunngasuni atugaapput, 
taamaattumik sillimaniarnermut atatillugu kikkut 
tamarmik aatsitassarsiorfinnut attuumassuteqartunik 
suliallit tuluit oqaasiinik atuisinnaapput.  Maskiinat 
ilitsersuutaat aamma innersuussutaat amerlanerit 
tuluttut oqaasertaqarput. 

Maskiinanik ingerlatsisut aatsitassarsiornermik sulial-
lit angisoorsuit attaveqarfigisassagitit qularnanngilaq. 
Aatsitassarsiorfinnik pilersitsinerni toqqaannartumik 
toqqaannanngikkaluamillu attuumassuteqartuni.
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Engelsk er mineindustriens internationale sprog

Råstofskolen lægger stor vægt på at du når et højt 
niveau så du kan klare dig i arbejdssammenhæng.

Uanset om du vælger en uddannelsen til minesvend 
eller til entreprenørmaskinfører, vil der være behov for 
at du taler og forstår engelsk som arbejdssprog.

Minearbejde er internationalt og arbejdssproget er 
engelsk, så af sikkerhedsmæssige årsager er det et 
krav at alle beskæftiget med minedrift taler og forstår 
engelsk.

Maskinernes brugsanvisning og manualer vil oftest 
være skrevet på engelsk.

Som maskinfører er mulighederne for at komme i 
kontakt med mineindustrien store. Det gælder både 
indirekte og direkte i forbindelse med anlægsarbejder 
for mineindustrien.
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Maarmorilik
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Sillimaniarneq pitsaanerpaaq pingaartinneqarpoq

Aatsitassanik Ilinniarfimmi sillimaniarnermik ilinniar-
titsineq qaffasinnerpaaffissaminiippoq.

Sanaartornermi qaarusunnilu sulineq, nalinginnaa-
sumik suliffeqarfinni ulorianassusilinni sulinertut 
eqqartorneqartarput. Taamaattumik nunat tamalaat 
akornanni sillimaniarneq pillugu pikkorissarnerit aku-
erisaasut arlallit aqqusaassavatit angusiffigalugillu - 
aatsaat tamakku angugukkit kisimiissinnaalissaatit.

Ilinniagassavit pingaarnersaraa imminut suleqativillu 
paarinissaat aamma pisut aalajangersimasut arla-
anni ajornartorsiutaasinnaalersunik naliliisinnaanerit. 

Sikkerheden er i højsædet

På Råstofskolen vægtes sikkerhedsuddannelsen 
højt.

Traditionelt er arbejde i bygge og anlægsbranchen 
samt i mineindustrien relativt farligt. Derfor skal du 
gennemgå og bestå en række internationalt aner-
kendte sikkerhedskurser, før du bliver sluppet løs på 
egen hånd. Du skal simpelt hen lære, at passe på 
dig selv og dine kolleger og tage højde for de risici 
der er forbundet med arbejdet.
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Sisimiuni ilinniarneq sunngiffimmilu 

periarfissat pitsassuit

Ilinniarfiup pitsaasup tunngavigaa angusaqarusulluni 
ataatsimoorluni pikkoriffinnik ineriartortitsinissamut 
periarfissaqarneq. 

Atuarfimmi ulluinnarni atuartitsinerup saniatigut lek-
tiecafé neqeroorutaavoq (ikiorteqarluni ilinniagas-
salerineq), ilinniartup piginnaanngorsaqqinnissaa 
anguniarlugu neqeroorutini ilaasoq. Café aatsaat nal. 
22 matusarpoq tamaani teknologi nutaajunerpaaq 
atorneqarsinnaavoq.

Ilinniarnivit nalaani (Sisimiuneersuunngikkuit) illoqar-
fimmi kolligiat ineerartaasa arlaanni ineqassaatit. 

Timigissartuarnissaq pingaaruteqarpoq taamaattu-
mik timersorneq atuartitsinermi ilinniagassat ilagaat, 
tamatuma saniatigut timersortartut sunngiffimmi Si-
simiut timersortarfianni nukittorsarnissaminnut aam-
ma silami periarfissaqarluarput. 
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Et godt studie- og fritidsmiljø i Sisimiut

Det bedste fundament for et godt studiemiljø skabes i 
et trygt, positivt fællesskab hvor der er mulighed for at 
udvikle sine talenter.

På skolen er der udover den daglige undervisning mu-
lighed for at deltage i enlektiecafe. Lektiecafeen er en 
del af kompetenceudviklings-tilbuddene til den enkelte. 

I Caféen, som først lukker kl. 22, er der adgang den 
nyeste teknologi. 

Under uddannelsen bor du, hvis du ikke kommer fra 
Sisimiut, på kollegiet der har værelser placeret i kol-
legiebygninger rundt omkring i byen.

Det er vigtigt at holde sig i god form, derfor indgår 
idræt som et fag i undervisningen. Desuden er der 
gode muligheder for sportsudøvelse i fritiden både med 
styrketræning ogmange forskellige aktiviteter i idræts-
hallen samt i naturen.
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Sanaartornermi maskiinaanik 
     ingerlatsisoq

  Maskinentreprenør
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Sanaartornermi maskiinaanik 

ingerlatsisoq sulerisuugami? 

Takorloorsinnaaviuk aqqusernit, umiarsualiviit imalu-
unniit timmisartoqarfiit sanallugit aallartinneranni 
bulldozerersuarmik aqullutit? 

Taava Sanaartornermi Maskiinanik Ingerlatsisutut ilin-
niarneq ilinnut naleqquppoq.

Sanaartornermi maskiinanik ingerlatsisutut ilinniarne-
rup imarai:

• Sanaartornermi maskiinat assigiinngit-   
 sut sananeqarnerinik aamma atorfis-   
 saannik ilisimasaqarneq 

• Kalaallit Nunaanni sanaartornermik    
 pissutsit ilitsersuussutigineqarnerat

• Sanaartornermi periutsit soorlu nuna-   
 gissaanerit, aqqusinernik aamma erngup   
 aqqutissaannik sanaartoriaatsit.

Entreprenørmaskinfører 

Kan du se dig selv, som den der sidder bag styregre-
jerne i store entreprenørmaskiner, mens du er i gang 
med at bygge vej, havn eller lufthavn. Så er uddan-
nelse til maskinentreprenør sikkert noget for dig.

Uddannelsen indeholder blandt andet:

• Kendskab til og viden om opbygning    
 og anvendelse af de forskellige entreprenør  
 maskiner.

• Indførelse i bygge og anlægsbran chens    
 forhold i Grønland.

• Teoriog praktik indenforanlægstek-   
 nik som f.eks. byggemodning, vejan-   
 læg og vandbygningsarbejder.
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Qaarusummi sulisoq sulerisarami?

Kalaallit Nunaanni siunissamik tunngavile-
eqataarusukkuit nunap pisuussutaanik qal-
luinermi, pikkorinnerit isumatusaarnerillu 
atorlugit qaarusunni aatsitassanik piiaanerni 
sulisussatut piukkunnarputit. 

Qaarusummi sulisutut ilinniarnerup imaraa:

•  Aatsitassanik piiaaffissanik nutaanik  
 ujaasinerit 

• Nunap iluani qaasusuliornerit

• Aatsitassarsiorfinni ammaannar-  
 tuni maskiinarsuarnik sulineq

Minesvend hvad er det?

Hvis du brænder for at være med til at skabe 
Grønlands fremtid med udvinding af under-
grundens ressourcer så er det sikker noget 
for dig at blive en af de mine svende der ved 
hjælp af snilde og omtanke arbejder med 
udvinding af råstoffer.

Uddannelsen indeholder blandt andet:

• Efterforskning efter nye udvindings 
 områder

• Tunnelbygning i underjordiske miner

• Brug af maskiner i åbne miner

Qaarusummi sulisoq
  Minesvend
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Ilinniarneq 

Ilinniarneq ukiuni marlunni ilinniarfimmi atuarneruvoq, ukiuni 
marlunni suliffimmi sungiusarnermik malitseqartoq. Ilinniar-
neq naammassineqassaaq inaarutaasumik misilitsinnermik. 

Ukiuni siullerni marlunni ilinniarneq Sisimiuni ingerlanneqas-
saaq. Ukioq siulleq ilinniartut ataatsimut atuassapput. 

Ukiut aappaanni ilinniagassaq toqqakkat aallartissavat; 
Sanaartornermi Maskiinanik Ingerlatsineq imaluunniit Qaaru-
summi Sulisutut ilinniarneq.

Ilinniarfimmi ukioq siulleq ataatsimut atuartitsissutit gerlan-
neqassapput, suliamik ilinniarneq, sanaartornernik aamma 
maskiinanik ilinniarnerit. Ilinniarnerup ukiuata aappaani 
ataatsimut atuartitsinerup imaraa, suliamut tunngasumik ilin-
niarneq aamma sanaartornermik ilinniarneq, ilinniagaq sorleq 
aallartinnerit apeqqutaatillugu sanaartornermut tunngasumik 
ilaneqassapput. 

Uddannelsen

Uddannelsen består af 2 år på skole efterfulgt af 2 års prak-
tikophold. Det hele afsluttes med et kort skoleophold hvor du 
aflægger svendeprøve.

De første 2 års skoleophold forgår i Sisimiut. Det første år er 
fælles for uddannelserne og efter derefter vælger du uddan-
nelsesretning enten som entreprenørmaskinfører eller mine-
svend. 

Under skoleopholdets første år vil du få fag som fællesfag, 
branchelære, anlægsfag og maskinfag. I uddannelsens andet 
år vil der være fællesfag og branchelære samt et entreprenør-
fag afhængigt af din uddannelses retning.
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Piumasaqaatit:

Meeqqat atuarfianni tuluit oqaasiinik, matematik, dansk 
aamma fysikimi soraarummeersimaneq piumasaqaata-
avoq, tuluit oqaasii aamma matematikkimi karakterit 
pitsaasut iluaqqutaassapput.

Ilinniarnerup aallartinnginnerani 16’inik ukioqalereersi-
massaatit.

Biilinik ingerlatitsinissamut allagartaqanngikkuit, sulif-
fimmik sungiusarlutit aallartinnissat sioqqullugu peqa-
lernissat isumagissavarput.

Timivit atorluarsinnaanissaa kissaatiginarpoq

Adgangskrav:

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen i en-
gelsk, matematik, dansk og fysik, helst med gode karak-
terer i engelsk og matematik.

Du skal være fyldt mindst 16 år inden skolen begynder.

Hvis du ikke har kørekort sørger vi for at du får det in-
den du skal i praktik.

Du skal helst være i god fysisk form.
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Nalunaq

Nalunaq Gold Mine 
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Ilinniarneq
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Studiet
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Paasissutissat/Informationer:

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik
Råstofskolen
Postboks 1001
3911 Sisimiut

Telefon:+ 299 86 76 00

E-mail: asha@sanilin.gl

www.sanilin.gl


