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Årsberetningen 2014 
 
Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der primært finansieres af Grønlands Selvstyre, 

men også modtager betydelige tilskud fra Aarhus Kommune og fra Staten. 
 

Husets geografiske arbejdsområde er region Midtjylland. Her bor der godt 3.400 grønlandske borgere, som 
modtager rådgivning, hjælp og service vedrørende uddannelse, sociale spørgsmål og kulturelle aktiviteter, 

som beskrevet i denne beretning.  

 
Ligesom de tre andre Grønlandske Huse i Danmark, i Aalborg, Odense og København, er Huset i Aarhus et 

videnscenter om Grønland, som i vidt omfang benyttes af det danske publikum i alle mulige spørgsmål om 
Grønland, og et grønlandsk ”konsulat” i Østjylland, som står til rådighed for offentlige og private organisatio-

ner og virksomheder i Grønland. 
 

Huset arbejder hovedsageligt ud fra bygningen på Dalgas Avenue i Aarhus, men har også et decentralt, soci-

alt rådgivningskontor i Viborg, og et socialt projekt i egne lokaler i midtbyen i Aarhus. 
 

Uddannelsesvejledning, tolkning og ikke mindst rådgivning og hjælp til efterskoleelever foregår i vidt omfang 
ude på de pågældende institutioner, skoler m.v.  

 

Det er således en institution med en meget stor pakke af meget forskellige opgaver, forpligtelser og samar-
bejdspartnere, og en hurtig ændring og udvikling i de forskellige opgavers karakter og omfang.  

 
Det er derfor vigtigt, at vi med årsberetningen fastholder et øjebliksbillede af årets opgaver, udvikling og re-

sultater, med henblik på udvikling af nye opgaver, strategier og målsætninger i det nye år. 

 
Beretningens forskellige afsnit er skrevet af de pågældende medarbejdere, med direktøren som redaktør. 

Billederne er taget af Husets medarbejdere under arbejdet i 2014.  
Aarhus, marts 2015 

Carl Johan Rasmussen, bestyrelsesformand 
Jørn Holbech, direktør        
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Husets bestyrelse i 2014 
 

Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der overordnet ledes af sin bestyrelse. Det betyder, 

at de endelige beslutninger vedr. økonomi, drift, personale, målsætning og fremtid træffes af bestyrelsen, i 
reglen efter indstilling fra direktøren, der har ansvaret for den daglige ledelse. 

 

Bestyrelsens medlemmer udskiftes / genvælges efter lidt komplicerede regler, der i 2013 har betydet, at næ-
sten alle bestyrelsens medlemmer blev udskiftet.  

 
Bestyrelsens medlemmer ved udgangen af 2014 var således: 

 
 Carl Johan Rasmussen, formand for bestyrelsen, og som medlem udpeget af bestyrelsen selv. 

 Steffen Rasmussen, næstformand for bestyrelsen udpeget af Aarhus Byråd. 

 Kaj L. Heilmann, Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, udpeget af Naalak-

kersuisoq for IIKNN, dvs. den grønlandske undervisningsminister.   

 Upaluk Poppel, Departementet for Familie og Justitsvæsen, udpeget af Naalakkersuisoq for IIKNN. 

 Nina Olesen, Foreningen Kajak.  

 Najannguaq Jørgensen, foreningen Avalak Aarhus 

 Uddannelsesvejleder Mette Meilandt, valgt medarbejderrepræsentant.  

 

Bestyrelsen har holdt tre møder i 2014: 
 

27. februar, hvor det eneste vigtige hovedpunkt var valg af bestyrelsens 7. medlem som udpeges af bestyrel-
sen selv. 

 

26. marts, hvor hovedpunkterne var årsregnskab for 2013, budget for 2015, og årsberetning for 2013 samt 
fastlæggelse af mødeplan for resten af 2014.   

 
17. december, hvor hovedpunkterne var valg af næstformand, visionsdrøftelser for Huset, ændringsforslag til 

forretningsorden og vedtægter, regnskabsprognose for 2014 samt mødeplan for 2015. 
 

Ud over de forskellige hovedpunkter på møderne, indledes møderne altid med en drøftelse af en omfattende, 

skriftlig orientering fra direktøren tidligere forstanderen til bestyrelsen om tiden siden sidste bestyrelsesmøde. 
 

Carl Johan Rasmussen blev valgt til ny bestyrelsesformand i 2014 
 

Det Grønlandske Hus i Aarhus fik i 2014 en ny bestyrelsesfor-

mand i Carl Johan Rasmussen. 
 

Carl Johan Rasmussen er som medlem af bestyrelsen udpeget af 

bestyrelsen selv. Han blev medlem af bestyrelsen i foråret 2014. 
Carl Johan er formand for sundhedskoordinationsudvalget (sam-

arbejdet med kommunerne) og praksisplanudvalget (samarbejdet 
med de praktiserende læger) i Region Midtjylland. Carl Johan er 

tidligere borgmester i Hadsten Kommune og har været medlem 

af Bogense, Hadsten og Favrskov byråd samt Århus amtsråd og 
senest regionsrådet i Region Midtjylland. Desuden har Carl Johan 

været medlem af flere bestyrelser sideløbende med sin politiske 
karriere.   
 
Carl Johan er en meget erfaren formand, der har sine holdninger 

og meninger; men i høj grad lytter til hvilke behov og tanker Hu-

set har og gør sig om fremtiden.  
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Lederskifte 
 

”Det Grønlandske Hus i Aarhus har de sidste 26 år haft den samme forstander – Svend Kolte. Men nu er en 

epoke ved at være slut, Svend Kolte fratræder sin stilling for at gå på pension.” – Sådan lød invitationen til 
afskedsreceptionen d. 15. august. 

Svend har gennem alle årene ledet Huset med et mål for øje, nemlig at servicere de grønlandske brugere i 

Aarhus og regionen på bedste vis. Huset har i Svends tid altid budt brugerne velkommen på nærmest hjem-
lig vis og samtidig ydet en professionel rådgivning, når dette var behovet. 

 
 

Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Aarhus ansatte skolein-
spektør Jørn Holbech, Tasiilami Alivarpi / Skolen i Tasiilaq, som 

direktør for Huset med tiltrædelse d. 1. oktober. 
Jørn Holbech er læreruddannet og har en omfattende efterud-

dannelse. Han har arbejdet som viceskoleinspektør i Hadsten, 
som kursusleder i privat virksomhed i Hjørring og siden 2006 

været skoleinspektør i Tasiilaq. Jørn Holbech tiltrådte stillingen 

pr. 1. oktober 2014. 
Jørn har efter sin korte ansættelsesperiode bebudet følgende 

indsatsområder 
 En udviklingsdag med alle medarbejdere d. 20.02 med 

fokus på Husets værdier og kerneydelser. 

 Iværksættelse af projekt omkring og/eller afklaring af 

tiltag for Ungemålgruppen (unge som ikke påbegynder 

en uddannelse efter folkeskolen). 

 Styrkelse af kontakten til det lokale erhvervsliv. 
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Den Sociale Afdeling 2014 
 

Connie Ibsen Jensen, Bolethe H. Rasmussen, Benigne Fleischer, Søs Hald, Sanne Helmer Petersen, Simon 
Lynge. 
 

Den sociale afdeling består af rådgivnings- og konsulentenhed, efterskole- og højskoleområdet i DGH, lokal-

afdeling i Viborg og projekt Kammak med egne lokaler i bymidten i Aarhus. Året som sådan har igen budt på 
løsning af en række opgaver, både på individuel rådgivningsopgaver, på efterskole- og højskoleområdet, og i 

samarbejdet med såvel som offentlige myndigheder som private aktører. Samtidig har der også været hele 
samarbejdsfladen med foreningerne i regionen, ligesom Aasiveeraq blev afholdt. 

I Aarhus er der gang i arbejdet med Strategien for udsatte grønlændere i Danmark, med dertil hørende pro-
jektgruppe og underprojekter, og det har fyldt en hel del i hverdagen. Kirkens Korshær har i samarbejde 

med Aarhus Kommune startet ny Værested for grønlændere i Aarhus i april måned, som kom til at hedde 

Naapiffik.  
I Viborg er der igangsat mere formaliseret samarbejde med Viborg Kommune. 

 
Socialt arbejde i DGH. 

Husets sociale arbejder bistår primært af rådgivning og vejledning for herboende grønlændere. Konsulent-

funktioner for danske myndigheder om særlige forhold der gør sig gældende for grønlændere, herunder 
tolkning. Igangsætning af sociale projekter for grønlændere i regionen. Tilsyn med børn og unge som er for-

midlet ophold i Danmark af de grønlandske sociale myndigheder. Derudover er Efterskoleområdet og Høj-
skoleområdet administrativt lagt under den sociale afdeling.  

 

Statistik for DGH: 
Der var været henvendelser fra 441 mænd og 643 kvinder. Offentlige myndigheder har henvendt sig 60 

gange med generelle spørgsmål. Andre, herunder advokater, boligforeningen m.v. 41 gang. 
Henvendelsesårsager: 

 

 
Bemærk, at en person kan have flere problemer ved henvendelsen. 
 

Bopæl ved henvendelsen: 

     

Aarhus: 919 Silkeborg: 12 Ringkøbing-Skjern: 4 Favrskov: 2 Udland:1 
Randers: 69 Syddjurs: 6 Herning: 3 Ikast-Brande: 1   

Viborg: 20 Norddjurs: 6 Struer: 3  Odder: 1   
Skanderborg: 17 Holstebro: 4 Skive: 2  Uoplyst: 7  
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Kammak: 
Huset fik i slutningen af 2010 bevilling fra Satspuljemidlerne, til at lave opsøgende arbejde og håndholdt ind-

sats blandt socialt udsatte i Aarhus. Derudover at etablere og udvikle tæt netværk med både offentlige og 
private aktører, med udgangspunkt i Grønlænderfokus. Bevillingen blev permanentgjort ved udgangen af 

2012.  
Formålet med projektet spænder vidt: Fra integration af nyankomne grønlændere, bedre livskvalitet og 

større grad af selvforsørgelse for udsatte grønlændere, til en optimering af de eksisterende tilbud for mål-

gruppen. 
 

Henvendelser i 2014 
Kammak fik i alt 885 henvendelser i 2014, hvilket er en lille stigning i forhold til 2013, hvor antallet lå på 

850. Kønsfordelingen er 179 mænd og 347 kvinder. Derudover har der været 189 henvendelser fra offent-

lige samarbejdspartnere og andre, herunder private aktører på 100 henvendelser. 
 

Henvendelsesårsager: 
 

 
Bemærk, en person kan have flere problemer ved henvendelsen. 

 
Bopæl ved henvendelsestidspunktet: 
Aarhus:   771    Anden Kommune i Regionen:   12 

Grønland:   2    Kommuner udenfor Regionen:   2 

 
Opsøgende arbejde 
I første del af 2014 var omdrejningspunktet for det opsøgende arbejde området omkring Klostertorv og Kir-
kens Korshærs Døgnvarmestue i Nørre Allé. I maj åbnede Kirkens Korshær og Aarhus Kommune en ny var-

mestue, Naapiffik, på Spanien 61. Varmestuen havde primært til hensigt at aflaste Klostertorvet, og stedet 

blev derfor et naturligt mål for Kammak’ s opsøgende arbejde.  Mølleparken, Klostertorvet og Nørre Allé var 
dog stadig fikspunkter for arbejdet i byens rum, på lige fod med væresteder og udvalgte værtshuse.  

 
Trigeparken 
Antallet af grønlandske beboere i Trigeparken lå i 2014 på ca. 60 og det er støt stigende.  Enkelte borgere 
fra Spørring benytter også den åbne rådgivning, som finder sted i beboerhuset Oasen hver onsdag fra klok-

ken 9-12. Kammak’ s åbne rådgivning havde i 2014 i gennemsnit ca. 10 besøgende pr. gang, herunder også 

beboere som gerne vil mødes med andre grønlændere, drikke en kop kaffe og læse en grønlandsk avis. 
Kammak’ s solide samarbejde med de boligsociale medarbejdere fra Helhedsplanen for Trigeparken har 
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medført, at de grønlandske beboere i langt højere grad benytter sig af Helhedsplanens tilbud og rådgivning 
når Kammak ikke er i området. Dermed opfyldes målsætningen om at benytte eksisterende tilbud med hen-

blik på bedre integration. I Trigeparken samarbejder Kammak også med Foreningen Grønlandske Børn, som 

har flere lokale familier tilknyttet deres projekt ”Et godt liv i Danmark”. 
 
Netværksskabende aktiviteter, herunder arbejdet med Strategien for udsatte grønlændere i 
Danmark 
 
Kammak’ s medarbejdere har deltaget i projektgruppen i Strategien for udsatte grønlændere og har endvi-

dere medvirket i Pilotprojektet for tovholderfunktionen i perioden fra 1.maj 2014 frem til 1. februar 2015. 

Tovholderfunktionen har til hensigt at hjælpe brugeren med at skabe overblik over, hvilke aktører der er ak-
tive i brugerens tilværelse samt at indkalde til netværksmøder, hvis det skønnes nødvendigt. Arbejdet med 

strategien er et spændende pionerarbejde, som i høj grad har styrket Kammak’ s samarbejdsflader og bredt 
disse endnu mere ud.  

Kammak har endvidere været aktiv i en sparrings- og idéudviklingsgruppe, som gennem 2014 har haft fokus 

på inkluderende byrum for socialt udsatte borgere. Dette samarbejde, som også omfatter Det Opsøgende 
Team, Kofoeds skole, Kirkens Korshær, Institut for X samt Stadsarkitekt Stephen Willacy, forventes at fort-

sætte i 2015. 
 

Nytilflyttere: 
 

Kammak havde i 2014 kontakt med 10 ny tilflyttede grønlændere. Heraf var 6 flyttet direkte fra Grønland og 

4 var tilflyttere fra en anden kommune i Danmark. 
Der blev søgt om hjælp til oprettelse af adresse, Nem Konto og skattekort, til ansøgning om kontanthjælp, 

kontakt til læge og sundhedsvæsen, Lær Dansk og boligsøgning.  
6 mænd: 3 fra Narsaq, 1 fra Nuuk, 1 fra Uummannaq, 1 fra anden Kommune i Danmark 

3 kvinder: 1 fra Narsaq, 2 fra andre kommuner i Danmark 

1 barn: fra anden kommune i Danmark 
 

 
 

Viborg afdelingen ved Connie Ibsen Jensen: 

 
Der er kommet en del nyankomne grønlændere til Viborg, men en 

del klarer sig selv. Så andelen af henvendelser fra nyankomne er 
ikke steget synderligt meget. Jeg ved der har været flere stykker, 

der er kommet direkte til forsorgshjemmet ”Vibohøj”, hvor jeg har 
været oppe og holde møde med både borgere, socialrådgiver og 

stedets læge og sygeplejerske. 

Det meste af arbejdstiden har været brugt på, at hjælpe folk med 
nemid, e-boks, netbank, i særdeleshed hjælp med at få overblik 

over folks økonomi, oversættelse af offentlige breve, tolke og prak-
tisk hjælp med at kontakte boligselskaber, elselskab m.m. i forbin-

delse med gæld og/eller sproglige misforståelser. 

2014 har også budt på et møde med socialudvalgsformanden, Sø-
ren Gytz Olesen og afdelingsleder for jobcentret, Charlotte Burvil, 

hvor Viborg kommune har udpeget 3 sagsbehandlere som spar-
ringspartnere til lokalkontoret, og starten har været positiv og vi 

håber, at 2015 bliver af mere konstruktiv art, hvor vi forhåbentlig, som noget af det første, kan arrangere et 
infomøde med grønlandske borgere med repræsentanter fra Viborg kommune, om hvilke rettigheder og for-

pligtelser man har, når man bor i Viborg kommune. 

Året sluttede af med et julehygge arrangement i samarbejde med grønlænderforeningen ”Kilitaq”, som soci-
aludvalgsformanden, Søren Gytz Olesen var idémand til. Der var knap 80 deltagere- Arrangementet blev af-

holdt i Houlkær kirke og – kirkehus. Så der var både julegudstjeneste, let traktement og kaffemik til slut.  
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Personlige henvendelser er faldet en smule i forhold til 2013, men det skal ses i lyset af, at der er kommet 
tættere samarbejde med kommunen, og det kan også ses i statistikken af henvendelser fra det offentlige 

som er steget noget i 2014. Jeg møder borgere hos deres sagsbehandlere, hvor vi så samlet hjælper de bor-

gere som har brug for det, derfor lidt færre personlige henvendelser. 
 

Statistik: 

 

 
Bemærk, en person kan have flere problemer ved henvendelsen. 

 

  
 
Efterskoleområdet: 

Der startede 100 efterskoleelever + 2 privatfinansierede elever i 29 forskellige efterskoler. Der blev afholdt 
opsamlingslejr over 1 weekend for de elever, der ikke kunne hentes af deres kontaktfamilier. Vi hentede ef-

terskoleeleverne i Kastrup Lufthavn i en lejet bus og kørte til Det Grønlandske Hus og videre til opsamlings-

lejren. 
Eleverne blev besøgt i august og september med henblik på at forebygge afbrud og løsning af evt. proble-

mer, der måtte være opstået siden ankomsten til skolen. Der var 1 efterskole, der ringede lige efter de star-
tede med henblik på et tidligt besøg inden der opstår misforståelser. 

I år var der kun 1 efterskoleelev, der havde brug for psykologhjælp.  

Vi afholdt uddannelsesdag 25. og 26. november, hvor eleverne kom til Huset. 27. november havde vi uddan-
nelsesdag i Hammerum Fri- og Efterskole og Tjele Efterskole. Da Risskov Efterskole ikke kunne være med i 

nogen af dagene, holdtes der uddannelsesdag for dem i Huset den 12/12-14. Alle uddannelsesvejlednin-
gerne er med god hjælp fra uddannelsesvejlederne her fra Huset. 

Som noget nyt fik vi eleverne til selv at skrive navn og adresse på kuverterne så vi med det samme kunne 

sende ansøgningsskemaerne, som de har udfyldt, til forældrene. 
Der var 9 elever, der afbrød deres skoleforløb før jul og 1 lige efter jul. Afbruddene skyldes bl.a. hjemve og 

sprogvanskeligheder. Og dette år skyldes det bl.a. forældrenes manglende betalinger til efterskolerne. 4 ele-
ver flyttede til en efterskole, som er fra anden region.  

Vi kan igen i år se, at de fleste efterskoleelever klarer sig fint, selvom nogen af dem kæmper for at gennem-
føre på trods af deres vanskeligheder. Det er en fremgang, når kun 10 har afbrudt dette skoleår. 
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Højskoleområdet: 
Adgangen til et højskoleophold med støtte fra Selvstyret blev bortsparet i 2010. Men Piareersarfiit i Grønland 

har mulighed for at bevilge deres elever til danske højskoler, som led i elevernes uddannelsesplan. Det Grøn-

landske Hus i Aarhus har indgået samarbejdsaftale med Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejds-
marked om at løse en række opgaver i forbindelse med Departementets aftaler med en række Højskoler i 

Danmark.  
I Region Midtjylland er der indgået aftale med 8 Højskoler om at tage imod Piareersarfik elever. 

På forårsholdet 2014 var der 8 elever i gang – i Region Midtjylland. Eleverne virker målrettede på, hvad de 

vil bruge højskoleopholdet til. Der har dog været enkelte problemer, som vi skulle forholde os til, både 
sprogproblemer og personlige problemer, som vi har samarbejdet med de respektive højskoler og Piare-

ersarfik i Grønland om at få løst.  
Efteråret startede med 18 elever, men sluttede brat for de 6 af dem, da en bestemt højskole valgte at 

stoppe deres videre ophold på højskolen. De fulgte stort set ikke undervisningen.  
 

Besøgstjenesten. 

Besøgstjenesten i Det Grønlandske Hus i Århus er et tilbud til de svage, syge, ensomme og ældre grønlæn-
dere i Århus og Omegn, som af forskellige grunde ikke selv ser sig i stand til at opsøge fællesskaber eller 

steder, hvor grønlandsk kultur udfolder sig. 
Vi ser stadig grønlandsk besøgstjeneste som et godt supplement til det eksisterende tilbud, idet vores tilbud 

primært henvender sig til grønlændere fra grønlændere der fælles ønsker at få en snak på grønlandsk, stort 

set alle henvendelser fra kommende besøgsmodtagere, har ønsket at få en besøgsven som kan tale grøn-
landsk. 

På nuværende tidspunkt har vi 7 besøgsmodtagere, som har glæde af 4 besøgsvenner. 
Alle besøgsmodtagere er over 65 år, hvoraf 4 bor på forskellige Ældreboliger i Århus-Området og 3 er hjem-

meboende. 
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Samarbejde med Foreningerne. 
I Region Midtjylland samarbejder huset med de 11 eksisterende grønlandske foreninger og 1 klub for ældre i 

Aarhus.  

Der afholdes fællesforeningsmøder flere gange om året. Der udveksles informationer om og erfaringer med 
arrangementer, der diskuteres forskellige problemer, man er stødt på i foreningerne og planlægning af fæl-

lesarrangementet sommerstævnet Aasiveeraq. 
I år har emnerne; Præstesituationen, Fællesforeningen Inuit, foreningskurser, fællesarrangementer og Aa-

siveeraq’s 20 års jubilæum været meget aktuelle og været på dagsordenen til fællesforeningsmøderne.  
Orienteringspunkter fra Det Grønlandske Hus har som regel været omkring aktuelt situation vedr. grønlandsk 

proviant fra Butikken, forskellige aktiviteter i huset og omegn, tilbud om brug af huset og muligheden for at 

benytte Husets Hjemmeside, Facebook og nyhedsbrevet ”Qivi”. 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Aasiveeraq. 

Aasiveeraq afholdes en gang årligt og arrangeres af Foreningerne i Region Midtjylland samt Det Grønlandske 
Hus i Aarhus. Arrangementets primære formål er at skabe et godt socialt samvær, med ældre og især bør-

nene i centrum, hvor der samtidig er plads alle, til at dyrke nogle af de gamle grønlandske husflid, lege, 
sang og musik, dyste lidt på det sportslige og få ladet op til dagligdagen.  

I år er det jubilæumsår, i det, det er 20-ne gang interesserede fra Region Midtjyllands foreningsmedlemmer 

mødtes til sommerstævnet og datoerne var fra fredag den 5.-6. og 7. september 2014. I løbet af weekenden 
kom der ca. 100 deltagere inkl. Børn. 

Temaet i år var ” Workshop”, arbejdende værksteder med grønlandsk husflid i højsædet. Desuden var der 
grønlandske lege, boldspil sang og musik.  

 
Fredag aften var der sat lys hele vej op til bålpladsen, hvor der hygges om snobrød og fællessang.  Ifølge 

børnene var det bedste fredag aften bl.a., at de fik udleveret LED-lygter, således de ”tør” at være ude i sko-

ven efter ved mørkets frembrud. 
 

Flaghejsningen lørdag morgen, hvor alle tiltog, var højtidligt med Grønlands nationalsang.  
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Så er man klar til dagens program, med start på fodboldbanen til at spille rundbold, det være sig børn, 
unge, voksne og ældre, det var morskab for alle. Ved hytten var der opstillet bænke, borde med forskellige 

redskaber, af kefir fra rensdyr til at lave husflid i form af halskæder, armbånd m.m., der var perlesyning, 

rammer og farvelade til at male, forskellige grønlandske lege, sang og musik. 
Sund Sø var dagens overraskelse og en hel cortage af biler tog afsted, hvor børn og unge var ude og 

svømme, der blev lavet pandekager, drukket saftevand og kaffe og te ved Sund Sø søbred. Rigtig god ople-
velse for alle. 

Middagen lørdag aften var overdådigt med 3 retter, leveret fra en professionel kok.    
Og aftenens underholdning med Foreningens Nanok’s kor var uforglemmelig og Foreningen Kilitaq med de-

res maskedans og skuespil, det var så godt, at vi håber på andre også får ideer til underholdning til næste 

år. 
Andagten søndag morgen var speciel og minderig af og med vores nye præst Oline Bertelsen.   

Der var således stor tilfredshed omkring forløbet af weekenden og alle glæder sig til næste års Aasiveeraq 
og 21-ne gang. 

 

 

 
Qaqortoq. Foto: Pia Rosing Heilmann 

 

 
 

 

Uddannelsesvejledningen i 2014 
Mette Meilandt, Hanne Vestermark Mejer, Anne Clausen 

 

Uddannelsesvejledningen varetager, på Selvstyrets vegne, alt administrations- og rådgivningsarbejde vedr. 
de voksne elever og studerende fra Grønland, der læser i vores område, dvs. Region Midtjylland. Desuden 

varetager uddannelsesvejledningen rådgivning og feed-back til uddannelsesmyndighederne i Grønland. 
Blandt emner, der særligt har optaget os i 2014, kan følgende nævnes:   

 

Møde grønlandske studerende i Danmark 
Den 22. august deltog Anne O. Clausen sammen med en vejleder eller direktør fra hvert af de andre Grøn-

landske Huse i et møde med repræsentanter for Ministeriet for Uddannelse og Forskning, Selvstyrets depar-
tement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Avalak (de grønlandske studerende i Danmarks organisa-

tion) og en repræsentant fra Danmarks Tekniske Universitet. Mødet foregik på Grønlands Repræsentation i 
København og handlede om grønlandske studerende i Danmark, der har en større frafaldsprocent end de 

danske studerende. Mødedeltagerne diskuterede årsager, de forskellige eksisterende tiltag og nye ideer til at 
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forebygge frafald blandt grønlandske studerende i Danmark. Vi talte om forskellige frafaldspræventive tiltag, 
hvoraf nogle, som f.eks. mentorordninger, synes at have god effekt, hvorimod andre tilbud ikke synes at 

have interesse. Forskellige ideer blev diskuteret, f.eks. en form for forkursus i sommerferien inden studie-

start, men det er nok ikke praktisk muligt at gennemføre et sådant. Alle deltagere var enige om, at det er 
vigtigt at samarbejde om frafaldspræventive tiltag, og Selvstyrets frafaldspulje giver rig mulighed for at søge 

om midler til finansiering. 
 

Den nye Særordning 
Særordningen giver ansøgere fra Grønland mulighed for at blive optaget på videregående uddannelser i 

Danmark uden om den danske adgangsbegrænsning. Ansøgerne skal opfylde forskellige betingelser, blandt 

andet om tilknytning til Grønland. Betingelserne fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter 
indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, 

www.ufm.dk. 

Formålet er at sikre grønlandske studerende optagelse på de studier, hvor der er adgangsbegrænsning i 

form af en høj adgangskvotient, f.eks. medicin, tandlæge, psykologi, jura og sociologi. 

Ordningen har eksisteret i en årrække og har populært heddet ”Særaftalen”. Dette var begrundet i, at ord-
ningen netop var aftalebaseret. 

Ordningen er blevet genforhandlet og fortsætter fra 2014 med visse justeringer. Justeringerne er, at der nu 
forlanges en større tilknytning til Grønland end tidligere, og at ordningen er blevet et engangstilbud.  

Aftalen er efterfølgende indarbejdet i de danske adgangsbekendtgørelser, sådan at der nu foreligger et klart 
retligt grundlag for ordningen. Derfor kaldes ordningen nu ”Særordningen” for at tydeliggøre, at det er en 

ordning, som ikke blot er aftalebestemt men også reguleret ved juridisk bindende regler. 

For vejlederne i De Grønlandske Huse betyder den nye ordning, at det ikke længere er os, men nu er den 
optagende institution, der skal sagsbehandle disse ansøgninger. Men vi yder konsulenthjælp til uddannelses-

institutionerne med at administrere ordningen, der for dem jo er helt ny og virker ret besværlig. 
 

  

Årets gang i vejledningen: 
 

5. februar:  Anne O. Clausen på besøg hos sportstalenterne i Silkeborg 
12. februar:  Vejledermøde om Grønlands Selvstyres uddannelsesstrategi 

22. februar:  Kursus i opgaveskrivning for de studerende v/ Thomas Philipsen 

28. februar: Anne O. Clausen og Svend Kolte holdt møde med Dorte Lindvald fra Health på 
Aarhus Universitet 

 
1. marts:  Kursus i eksamenstræning for de studerende v/ Thomas Philipsen 

25. – 26. marts: Vejledermøde i Aalborg 
28. marts:  Møde med medarbejdere ved Aarhus Universitet vedr. den nye særordning 

 

8. april: Anne O. Clausen deltog i møde med landstandlæge Oline Hansen og de tand-
lægestuderende 

 
25. juni: Møde med Lasse Tambjerg Jensen, Aarhus Universitet, vedr. status på ansø-

gere  

 
17. – 18. august: Intro for nystartede studerende i hhv. Det Grønlandske Hus og på Aarhus Uni-

versitet 
22. august: Anne O. Clausen til møde  i København med den danske undervisningsmini-

sters embedsmænd, Grønlands Repræsentation, Avalak og repræsentanter fra 
de øvrige Grønlandske Huse om grønlandske studerende i Danmark 

 

http://www.ufm.dk/
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10. september: Møde/kursus for mentorerne for nystartede studerende ved Aarhus Universitet 
v/ Kristine Poulsen og vejlederne 

15. og 16. september: Vejledermøde i Aarhus 

24. september: Mette Meilandt deltog i et møde om evaluering af særordningen i Styrelsen for 
Videregående Uddannelser 

24. og 30. september: Kursus i studieteknik for de studerende v/ Thomas Philipsen 
 

2. oktober: Fællesspisning for 1. årsstuderende  
7. oktober: Møde med Avalak om samarbejde 

8. oktober: Midtvejsmøde med mentorerne fra Aarhus Universitet 

 
30. oktober -  

7. november: Anne O. Clausen på vejlederrejse i Grønland 
31. oktober: Mette Meilandt holdt møde med uddannelsesvejleder Tanja Knudsen fra Det 

Grønlandske Hus i Aalborg 

 
4. november: Mette Meilandt og Jørn Holbech holdt møde med Studenterrådgivning 

17. – 21. november:  Mette Meilandt til stormøde i Ilulissat 
22. november: Anne O. Clausen og Hanne Vestermark Mejer til Selvstyrets jobmesse i Aarhus 

24. november: Møde med Palle Lennert og Jimmy Hymøller vedr. ungemålgruppen 
25. november: Vejledning af efterskoleelever i Det Grønlandske Hus 

27. november: Anne O. Clausen og Bolethe Heilmann Rasmussen i Hammerum for at vejlede 

efterskoleelever 
 

8. og 9. december: Vejledermøde i København 
10. december: Afsluttende evaluering med mentorerne fra Aarhus Universitet 

18. december: Møde med konsulent Søren Kristensen om skolepraktik i Grønland 

 
Uddannelseskaravanen i Qaqortoq og Nuuk i november 

Anne O. Clausen deltog sammen med Pia Rosing Heilmann fra Det Grønlandske Hus i København og sammen 

med så godt som alle grønlandske uddannelsesinstitutioner. Vi fortalte på gymnasierne, på Piareersarfiit (de 
kommunale vejledningscentre i Grønland) og på uddannelsesmessen i Qaqortoq om uddannelse i Danmark, 

ansøgningsprocedure, boligsøgning mv. Vi optrådte med prezi show i klasserne og ydede individuel vejledning.  

 

 
Anne O. Clausen på vejlederrejsen i Qaqortoq. Foto: Pia Rosing Heilmann 
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Vi holdt møde med Uddannelsesstøtteforvaltningen og mødte den nye leder der, Daniel Gottrup, og vi holdt 
møde med Tupaarnaq Kreutzmann fra Elite Sport Greenland. Gymnasieafdelingen i Departementet for Ud-

dannelse fortalte, at man fremover skal søge om optagelse på gymnasierne i Grønland elektronisk, og at vi 

derfor skal råde efterskoleeleverne til at anskaffe sig Nem-id, inden ansøgningsproceduren går i gang. Vi var 
på besøg på to af de nyoprettede studenterrådgivninger i Grønland, nemlig Social & Psykologisk Rådgivning i 

Qaqortoq og i Nuuk. Et nyt, stort anlagt og spændende initiativ – de har allerede fået rigtig mange henven-
delser. 

Som vejleder er det lærerigt at deltage i uddannelseskaravanen, fordi man får føling med det grønlandske 
samfund (igen) og oplever de kommende studerende i deres hverdag i Grønland. Man knytter kontakter med 

lærere og vejledere på ungdomsuddannelser og Piareersarfiit i de forskellige byer, og i det hele taget får 

man opfrisket sin viden om livet i Grønland. 
En fantastisk tur med mange positive unge og mange andre dejlige mennesker. Derudover herligt vejr og 

planmæssige flyvninger. Vi fik lammekød hver eneste dag i Qaqortoq, og i Nuuk spiste vi moskusburgere og 
masser af fisk. Grønlandsk mad, uhm!  

 
Den nye tilbygning på gymnasiet i Nuuk. Foto: Pia Rosing Heilmann 

 
 
Uddannelsesvejledningen i tal 2009-2010-2011-2012-2013-2014 
 

Nøgletal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gns. antal studerende per 

måned 

174 177 158 165 170 183 

Antal nystartere ja-

nuar/februar 

14 16 15 18 19 21 

Antal nystartere au-
gust/september 

98 83 85 101 94 115 

Samlet antal studerende 

1. oktober 

208 191 196 193 201 209 

Antal færdiguddannede 70 75 36 55 50 56 

Antal afbrud 71 54 90 74 62 64 
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Man kan se af statistikken, at der er et stort fald i antal færdiguddannede fra 2010 til 2011. Dette skyldes, at 
De Grønlandske Huse fra august 2010 ikke længere administrerer højskoleelever fra Grønlands Selvstyre på 

højskoleophold i Danmark. Vi plejede at have omkring 25 højskoleelever i Region Midtjylland der gennem-

førte deres ophold hvert år. 
 

 

Vejlederkonference 2014 
 

Konferencen blev i år afholdt den 18. - 20. november 2014 på Hotel Arctic i Ilulissat med bl.a. vejledere fra 
Grønland, Selvstyrets Departementer, Center for National Vejledning, den nyoprettede Studenterrådgivning i 

Grønland og De Grønlandske Huse. Overskriften var: ”Uddannelse fælles ansvar”, og arrangørerne var Cen-
ter for National Vejledning. Fra De Grønlandske Huse deltog Tanja Knudsen fra Aalborg og Mette Meilandt 

fra Aarhus.  

 
Konferencens mål var at give input til de der til dagligt arbejder med vejledning. Som følge af dette fokus, 

havde Tanja og jeg ikke fået taletid til et oplæg for alle vejledere, om hvad de skal tænke på, når de vejle-
der ansøgere til uddannelser i Danmark. I stedet var der sat tid af til at vi kunne afholde bod om eftermidda-

gen efter dagens program inden aftensmaden. Også Uddannelsesstøtteforvaltningen, Vejledergrunduddan-

nelsen i Grønland, og andre aktører, måtte nøjes med at sprede information ved at åbne en bod og stå til 
rådighed for spørgsmål sidst på eftermiddagen. Vi havde forberedt os på de ændrede forhold hjemmefra, og 

produceret forskelligt oplysningsmateriale til uddeling til Piareersarfiit, samt vejledere på GUX.  
 

Det var en interessant konference, med oplæg om frafald på uddannelser i Danmark, om psykiske senfølger 
af en opvækst præget af vold og alkohol, om selvtillid og selvværd, om betydningen af vejledning af unge 

uddannelsessøgende og redskaber til at gøre det bedst muligt. Der var desuden en række workshops med 

emner som: konflikthåndtering, mobning, eksamensangst, forebyggelse af ensomhed og kontaktbesvær, for-
ståelse og støtte til mønsterbrydere og meget andet.  

 
Det kunne tydeligt mærkes, at Studenterrådgivningen i Grønland var arrangør af konferencen. Mange op-

lægsholdere var psykologer, heraf to nyuddannede psykologer fra Aarhus. Det var en inspirerende konfe-

rence, og det var opløftende at opleve vores tidligere studerende som færdiguddannede, kompetente ek-
sperter på deres område, ansat i en Studenterrådgivning i Grønland som er under opbygning og som synes 

at have fuld fart på fremad.  
 

Gennemførte uddannelser i 2014 
 

Studieforberedende uddannelser  10 Professionsbachelorer  5 

 Adgangskursus Til Teknikum 1  Bioanalytiker  1 

 Gymnasium 2  Fysioterapeut  1 

 HF 3  Maskinmester (Ny Ordning) 1 

 HTX Uddannelsen 4  Optometrist,  DK  1 

Erhvervsuddannelser  1  Pædagog, prof.bach  1 

 Social- og Sundhedshj. DK 1 Kandidater   9 

Suppleringskurser  22  Cand.Merch. IT  1 

 GSK 22  Jura, cand.  1 

Bachelorer    9  Medicin, cand.  2 

Arkitekt, bach.   2  Odontologi, Cand.  1 

Biologi, bach.   1  Psykologi, cand.  4 

Erhvervsøkonomi bachelor  1   

Etnografi, bach.  1   

Kunsthistorie, bach.  1   

Medicin, bach.   1   

Psykologi, bach.  2   
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Kollegiet Størstedelen af Det Grønlandske Hus benyttes til kollegium, idet hele 1. og hele 2. sal med 

hhv. 11 og 9 værelser bruges som kollegium for nystartede studerende og kursister på kortere studieophold. 

 
Kollegiets formål er primært at lette overgangen til tilværelsen som grønlandsk studerende i Danmark. Vi 

tilbyder derfor kun bolig i kollegiet det første studieår, så alle beboere flytter fra kollegiet senest 1. juli. Juli 

måned benytter vi så til en grundig rengøring og evt. reparationer, så kollegiet kan stå klar til et nyt hold fra 
1. august.  

 
Der er ansøgningsfrist til kollegiet indtil 1. april, men hele sommeren igennem modtager vi ansøgninger fra 

nye studerende og et stort antal ansøgninger trækkes tilbage pga. ændrede studieplaner. Men det endte i 
2013, som i de seneste år, med et fyldt kollegium i løbet af august. 

   

Kollegiet udnyttes til det yderste. Næsten 90% af den teoretiske maksimale kapacitet er udnyttet i de 11 
kollegiemåneder. Oftest afløses en fraflytter af en ny indflytter samme dag.  

 
Huslejetaksterne er ret beskedne, mellem 1.300 kr. og 1.500 kr. per måned, inkl. fuldt udstyret køkken, møb-

lerede værelser og fri internetadgang og kabel TV.  

 
Der afholdes månedlige kollegiemøder, hvor alle problemer og udfordringer ved at bo 20 unge mennesker 

sammen tages op og drøftes. Når 20 unge mennesker bringes sammen på et kollegie kræver det en vis 

struktur og fleksibilitet fra alle. 
 

Kollegiet er vældig populært. Vi får mange flere ansøgninger, end der er plads til, og der er altid en lang 
venteliste.  

 
Kultur- og informationsaktiviteter 

Hanne Vestermark Mejer og Jørn Holbech 
 

Sideløbende med de mange andre aktiviteter er Det Grønlandske Hus også et udstillingsvindue for grønlandsk 

kultur og samfund. Vi tilstræber løbende at have spændende udstillinger, foredrag, musik og andre aktiviteter, 
der kan samle et stort og skiftende publikum. 

 
Samtidig er Huset et grønlandsk forsamlingshus, hvor omkring et dusin grønlandske foreninger meget hyppigt 

mødes, især om aftenen og i weekenderne, omkring fællesspisning, projektarbejde, sangkor, håndarbejde, 
fester, samvær efter kirke og bestyrelsesmøder. 

 

Endelig giver Huset også plads til et mindre antal foreninger med en nordisk tilknytning, bl.a. Islandsk forening, 
Foreningen Norden og Grænseforeningen. 

 
Husets opgave i disse sammenhænge er dels at planlægge og gennemføre vores egne aktiviteter, dels at 

koordinere og yde praktisk støtte til de mange foreningers og gruppers aktiviteter.   

 
Det kræver omhu, overblik og nogen forberedelse at have op til tre forskellige aktiviteter i Huset i løbet af en 

weekend, uden at personalet nødvendigvis er til stede.  

 
Principielt er det altid gratis at låne Huset til et møde eller anden aktivitet, til gengæld forventer vi, at brugerne 

passer på lokaler og udstyr og sørger for helt tilfredsstillende rengøring og oprydning. 
 

Der er generelt et godt samarbejde med alle Husets brugere, som selv skal sørge for at rydde op efter sig. 
En vigtig del af det kulturelle arbejde er at have en velfungerende og aktiv brugerflade ud ad til. 

 

Kollegiekøkkenet på 2. sal 
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Husets blad Qivi udkom 5 gange i 2014; Qivi runder de 17 år i år, og sendes fortsat til bl.a. alle medlemmer 
af de grønlandske foreninger samt studerende i Region Midtjylland, offentlige instanser i Grønland og Dan-

mark, uddannelsessteder i Grønland og Danmark, kirker, højskoler og private. Qivi er også tilgængelig på 

Det Grønlandske Hus hjemmeside. 
 

Udover Qivi og hjemmesiden har Det Grønlandske Hus en Facebookprofil – Facebook/Det Grønlandske Hus – 
Aarhus. 

 
Det Grønlandske Hus tilbyder vejledende samtaler for personer, som påtænker at søge, eller har fået ar-

bejde i Grønland, og i 2014 blev tilbuddet benyttet tre gange. 

 
Vi kan i et vist omfang være skoler behjælpelige når de skal have tema om Grønland; vi har to materialekas-

ser med f.eks. kamikker, anorak, tromme, sælskindsvanter, spæklampe, et udvalg af mandens hhv. kvindes 
redskaber og en harpun. Kasserne er godt efterspurgt. 

 

 

Vores egne arrangementer i 2014 
 

 
                Koncert med Simon Lynge 

 

 
6. marts – 4. april: Kunstudstillingen ”Nordisk mangfoldighed” 

 

5. maj: Loppemarked 
 

18. juni – 16. juli: Kunstudstilling v/ Berit Jakobsen 
 

21. juni: Stort nationaldagsarrangement med flaghejsning og brunch fra kl. 10, musik, leg og banko dagen 

igennem, frokost og kaffemik Det Grønlandske Hus og foreningen Kajak. 
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3. – 5- september: Aasiveeraq ved Herning i samarbejde med de grønlandske foreninger i Region Midtjylland 
 

9. september: Koncert med Simon Lynge 

 
23. september: Foredrag med Martin Breum 

 
3. – 31. oktober: Kunstudstilling v/ Mia Lindenhann. 

 
16. – 17. oktober: Præsentation af Sume-filmen i samarbejde med biografen ”Øst for Paradis”. 

 

30. oktober: Foredrag for FO Seniorhøjskole 
 

14. november: Foredrag for studerende på læreruddannelsen 
 

24. november: Jimmy Hymøller og Palle Lennert fra Sisimiut holdt oplæg om forebyggelse af uddannelses-

stop i Grønland. 
 

25. november: Oplæg ved Benedikte Brincker, lektor ved Department of Business and Politics, Copenhagen 
Business School. Benediktes oplæg var om nationalisme, sprog og folkeskolen i Grønland. 

 
28. november: Valgaften i samarbejde med Avalak Aarhus. 

 

29. november: Julearrangement med koncert og servering af gløgg og æbleskiver. 
 

23/12: Julegudstjeneste i Vor Frue Kirke og ”silatangiaaneq” og kaffe i Det Grønlandske Hus. I samarbejde 
med foreningen Kajak. 

 

 

 
Anskaffelser og vedligeholdelse 

 
I 2014 har vi brugt I alt kr. 101.000 på anskaffelser, primært til, 2 nye bærbare computere, nye telefoner til 
samtlige medarbejdere og en kopimaskine. På vedligeholdelsessiden er der mange småreparationer, som 

skal udføres løbende i så stort et hus. Der er således brugt 43.000 kr. til materialer og håndværkerudgifter i 

forbindelse med vedligeholdelsesopgaver. 
 

 
Husets medarbejdere 

 

Ved udgangen af 2014 var vi tolv faste medarbejdere i Huset og dets projekter. Heraf er fire medarbejdere 

deltidsansat.  
 

Der har som tidligere nævnt været udskiftning på lederposten i Huset i det forstander Svend Kolte er gået på 
pension og er blevet erstattet af direktør Jørn Holbech. Svend Kolte fratrådte d. 21. august og Jørn Holbech 

tiltrådte 1. oktober. 
       
 De faste medarbejdere ved udgangen af 2014 er: 
 

 Direktør Jørn Holbech 

 Fuldmægtig, stedfortrædende direktør Birthe Tinning 

 Uddannelsesvejleder Anne Overgaard Clausen 

 Uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer 

 Uddannelsesvejleder Mette Meilandt 

 Koordinerende socialrådgiver Simon Lynge 
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 Socialformidler Benigne Fleischer  

 Socialvejleder Bolethe Heilmann Rasmussen 

 Socialvejleder Connie Ibsen Jensen, 20 timer/ugen 

 Projektmedarbejder Søs Hald, 30 t/ugen 

 Projektmedarbejder Sanne Helmer Petersen, 30 t/ugen. 

 Pedel Morten Fabild, 8 t/ugen 

 

Derudover har vi studentermedhjælpere ved større arrangementer og vikaropgaver, samt et antal honorar-
lønnede medarbejdere som mentorer, ekstraundervisere for studerende, foredragsholdere og kunstnere. I alt 

65 personer har i 2014 modtaget løn/honorar fra Det Grønlandske Hus, langt de fleste kun ved en enkelt 

lejlighed.  
 

De otte fuldtidsansatte medarbejdere i Huset er en meget erfaren medarbejdergruppe, der i gennemsnit har 
været ansat 16 år i Huset, alle på nær to i mere end ti år.  
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Husets økonomi: 
Birthe Tinning 

Huset får primært tilskud fra Grønlands Selvstyre, Staten og Aarhus Kommune.    

I 2014 er V iborg Kontoret finansieret af midler fra Satspuljen      

      

Indtægter i nøgletal (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 

Grønlands Selvstyre 4.417 4.756 5.153 5.249 5444 

Århus Kommune 764 764 778 402 402 

Staten 607 575 575 600 600 

Udlejning kollegieværelser 239 256 240 249 247 

Renteindtægter 26 42 19 3 1 

Foredrag 1 2 2 0 0 

Øvrige indtægter 119 113 169 136 220 

Indtægter I alt 6.173 6.508 6.936 6.639 6.914 

      

Udgifter i nøgletal (i 1000 kr.)      

Lønninger 3.777 3.842 3.937 3.970 4.171 

Tjenesteydelser 466 567 625 547 592 

Varekøb 188 198 211 184 214 

Viborg Kontoret 196 208 212 235 0 

Husleje 597 611 622 635 647 

Anskaffelser 135 66 30 57 102 

Driftsmidler, reparation og vedligeh. 571 451 438 450 460 

Afskrivning bil 21 36 36 36 36 

Gevinst ved salg af brugt bil -48 0 0 0 0 

Feriepengeforpligtelse, fastansat personale -43 53 12 19 -23 

Udgifter I alt 5.860 6.032 6.123 6.133 6.199 

      

Årets resultat 313 476 813 506 715 

      

Bemærkninger vedr. regnskab for 2014      

Huset driver desuden en butik "Taseralik" med bl.a. salg af grønlandsk kunsthåndværk, bøger,    

musik og grønlandsk proviant – Vi har I alt haft en omsætning på kr. 526.943 ex. moms heraf     

kr. 93,206 på proviantsalg af formidlingsvarer, som er uden fortjeneste.    

      

 

 
 

  

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 2010 2011 2012 2013 2014 

Indtægter I alt (blå linie) 6.173 6.508 6.936 6.639 6.914 

Udgifter I alt (rød linie) 5.860 6.032 6.123 6.133 6.199 
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