Namminersorlutik Oqartussat – Grønlands Selvstyre
Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut
qinnuteqaat
Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland
1.

Namminermut paasissutissat (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq, ilitsersuut takuuk) CPR:
Personlige oplysninger (Dokumentation vedlægges, se vejledning)

Ateq / Fornavn

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Kinguliaqut / Efternavn

Mobiltlf.

Najugaq / Adresse

E-mail

Postboks

Postnr.

Illoqarfik / Nunaqarfik / By / Bygd

Kommuni najugarisaq /
Hjemkommune

Aasaanerani najugaq (juli-august) / Sommeradresse (juli-august)

Postboks

Postnr.

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Illoqarfik / Nunaqarfik / By / Bygd

Najugaqarfigisimasanut uppernarsaat ilanngunneqarpoq
Historisk bopælsattest vedlagt

2.

Aap / Ja

Angajoqqaat / Akisussaasut aqqi najugaallu – 18-iliisimanngitsunut immersugassaq
Forældres / Værges navn og adresse – udfyldes kun, hvis ansøger er under 18 år

Ateq / Navn

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Najugaq / Adresse

Mobiltlf.

Postboks

3.

Postnr.

Illoqarfik / Nunaqarfik / By / Bygd

Qitornaq / Qitornat
Barn / Børn

Qitornaqarpit?
Har du barn / børn?

4.

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aningaaserivik
Bank

Aningaaseriviup aqqa / Bankens navn

6.

Aap / Ja

Katissimasaq / Inooqatigisaq
Ægtefælle / Samlever

Ueqarpit/nuliaqarpit / inooqateqarpit
Har du ægtefælle / samlever

5.

E-mail

Reg. nr.

Kontonr.

Innuttaassuseqarneq (Ilitsersuut takuuk)
Statsborgerskab (se vejledningen)

Danskisut innuttaassuseqarpit? Naaggaaruit ilitsersuut takuuk.
Malugiuk: Kalaallit danskisut aamma innuttaassuseqarmata.
Er du dansk statsborger? Hvis nej, se vejledningen.
Bemærk: Grønlændere er også danske statsborgere.

Aap / Ja

Naamik / Nej

CPR: __________________
7.

Nunamut attuumassuteqarneq (Ilitsersuut takuuk)
Tilknytning (se vejledningen)

Nunamut attuumassuteqarneq pillugu aalajangersakkat eqquutsippigit? Ilitsersuut takuuk.
Opfylder du tilknytningsbestemmelserne? Se vejledning.
Angeruit uppernarsaateqassaatit.
Naameeruit immikkut akuerineqarnissamut qinnuteqaat ilanngutissavat.
Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation.
Hvis nej, skal du vedlægge en dispensationsansøgning.

8.

Naamik / Nej

Upernarsaat ilaavoq
Dokumentation
vedlagt

Immikkut
qinnuteqaat ilaavoq
Dispensationsansøgning vedlagt

Ilinniagaqarfigerusullugu kissaatigisaq akueritinnerlu
Uddannelsesønsker og optagelse

Pileriginerusaq Ilinniarusutap taagutaa
Prior. nr.
Uddannelsens navn

1

2

Ilinniarfigerusutap aqqa / sumiinneralu
Uddannelsesinstitutionens navn / sted

www.sunngu.gl malillugu ilinniagaqarnersiutisisoqarsinnaavoq.
Uddannelsen er støtteberettiget iflg. www.sunngu.gl

Aap / Ja

www.sunngu.gl malillugu ilinniagaqarnersiutisisoqarsinnaanngimmat immikkut qinnuteqaat
ilanngunneqapoq.
Da uddannelsen ikke er støtteberettiget iflg. www.sunngu.gl, vedlægges en dispensationsansøgning.

Aap / Ja

1. Ilinniarusutat akueritinniarlugu nammineq qinnuteqarsimavit? Ilitsersuut takuuk.
1. Har du selv søgt dig optaget på uddannelsen? Se vejledning.

Aap / Ja

Angeruit digitalimik qinnuteqaatigit imaluunniit ilinniarfiuk qinnuteqarfissaata kopiia
ilanngunneqassaaq.
Hvis ja, vedlægges kopi af den digitale ansøgning eller uddannelsens eget
ansøgningsskema.

Uppernarsaat ilaavoq
Dokumentation vedlagt

2. “Immikkut isumaqatigiissut” tunngavigalugu qinnuteparpit? (Ilitsersuut takuuk)
2. Søger du optagelse via “Særordningen”? (Se vejledning)

Aap / Ja

Ilinniarusutap taagutaa / Uddannelsens navn

9.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Naamik / Nej

Ilinniarfigerusutap aqqa / sumiinneralu
Uddannelsesinstitutionens navn / sted

www.sunngu.gl malillugu ilinniagaqarnersiutisisoqarsinnaavoq.
Uddannelsen er støtteberettiget iflg. www.sunngu.gl

Aap / Ja

www.sunngu.gl malillugu ilinniagaqarnersiutisisoqarsinnaanngimmat immikkut qinnuteqaat
ilanngunneqapoq.
Da uddannelsen ikke er støtteberettiget iflg. www.sunngu.gl, vedlægges en dispensationsansøgning.

Aap / Ja

1. Ilinniarusutat akueritinniarlugu nammineq qinnuteqarsimavit? Ilitsersuut takuuk.
1. Har du selv søgt dig optaget på uddannelsen? Se vejledning.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Angeruit digitalimik qinnuteqaatigit imaluunniit ilinniarfiuk qinnuteqarfissaata kopiia
ilanngunneqassaaq.
Hvis ja, vedlægges kopi af den digitale ansøgning eller uddannelsens eget
ansøgningsskema.

Uppernarsaat ilaavoq
Dokumentation vedlagt

2. “Immikkut isumaqatigiissut” tunngavigalugu qinnuteparpit? (Ilitsersuut takuuk)
2. Søger du optagelse via “Særordningen”? (Se vejledning)

Aap / Ja

Naamik / Nej

Ingerlaqqinnissamut ammaassisumik soraarummeerneq (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq)
Adgangsgivende eksamen (Dokumentation vedlægges)

Soorlu / Type: Gymnasiami atuarneq + allamik
ilassutitut pikkorissarneq / Gymnasial uddannelse + evt . supplering.

Ukioq soraarummeerfik
Afslutningsår

Namminersorlutik Oqartussat – Grønlands Selvstyre

Ingerlavoq
Er i gang

Uppernarsaat
ilanngunneqarpoq
Dokumentation vedlagt

CPR: __________________
10.

Timersullaqqilluartoq – timersornermik piginnaanilik
Eliteidrætsudøver – Idrætstalent

Timersullaqqilluartutut timersornermilluunniit piginnaanilittut ilinniarnersiutinik qinnuteqarpit?
(Ilitsersuut takuuk)
Søger du støtte som eliteidrætsudøver eller idrætstalent? (se vejledning)

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Imm. 11 taamaallaat immersorneqassaaq Danmarkimi ilinniarnissamik qinnuteqaruit.
Pkt. 11 udfyldes kun, hvis du søger en erhvervsuddannelse i Danmark.
11.

Ilinniakkat naammassinngitsuukkat
Afbrudte uddannelser

Ukiuni kingullerni tallimani ilinniarnerit ataatsimit amerlanerusunik taamaatitsisimavit?
Tamanna aap-imik akigukku taava takuuk: Ilitsersuut.
Har du inden for de seneste fem år afbrudt en erhvervsuddannelse mere end én gang?
Hvis ja, se: Vejledning.

12. Ilinniakkat naammassisat
Gennemførte uddannelser
Ilinniakkamik naammassisaqarsimavit? Angeruit uppernarsaat ilanngunneqassaaq. Ilitsersuut takuuk.
Har du tidligere gennemført en uddannelse? Hvis ja, skal dokumentation vedlægges. Se vejledning.
Angeruit suna naammassereerpiuk? / Hvis ja, angiv hvilken:

13.

Meeqqanut tapiissutit (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq)
Namminersorlutik Oqartussanit ilinniagaqarnermusiaqalertussanut taamaallaat atuuppoq.
Børnetillæg (Dokumentation vedlægges)
Gælder kun for dem der skal modtage stipendium fra Grønlands Selvstyre.

Meeqqap / Barnets cpr. nr.

A
Pilersuisussaatitaavunga
meerarlu najugaqatigalugu

B*
C*
Pilersuisussaatitaavunga
Meeqqamut
meerarli najugaqatiginagu / ilinniarfinnut akilersuisussaatitaavunga
meerara nassassanngilara

Jeg har forsørgelsespligt og
bor sammen med barnet

Jeg har forsørgelsespligt, men bor ikke
sammen med barnet / Jeg tager ikke
barnet med på uddannelsesophold

Jeg har bidragspligt

Xileruk
sæt
X

Uppernarsaat ilanngunneqarpoq
Dokumentation vedlagt

Aap / Ja

* B C-luunniit angerukkit ilinniarnerpit nalaani meeqqap najugaqarfigisassaata aqqa najugaalu allassavatit.
*Hvis ja til B eller C, anføres navn og adresse på den, som barnet bor hos / skal bo hos under uddannelsesopholdet.
Ateq / Navn

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Najugaq / Adresse

Postboks

Postnr.

Illoqarfik / Nunaqarfik / By / Bygd
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CPR: __________________
14. Ilinniarnerup aallartinnerani angalaneq (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq)
Rejse ved start på uddannelsen (Dokumentation vedlægges)

Pingaarnerutitaq
1. Prioritet

Tullia
2. prioritet

Nammineq angalanissannut qinnuteqarpunga.
Jeg søger rejse til mig selv

Aap / Ja

Aap / Ja

Uanga / uima/nuliama / inooqatima meeqqama/meeraata/-sa angalanissaannut qinnuteqarpunga.
Jeg søger rejse for egne eller min ægtefælles / samlevers barn / børn

Aap / Ja

Aap / Ja

Uanga meerara
Eget barn

Uigisap/nuliap
meeraa
Ægtefælles barn

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

Aap / Ja

CPR.

Ateq / Navn

Uima/nuliama / inooqatima angalanissaanut qinnuteqarpunga. (Meeqqat akiliunneqassappata aatsaat)
Jeg søger rejse for ægtefælle / samlever. (Kun hvor der bevilges rejse til børn)

Aap / Ja

Uppernarsaat ilanngunneqarpoq.
Dokumentation vedlagt.

Aap / Ja

15. Pisattat angallannerat
Godstransport
MALUGIUK! Meeqqat akiliunneqassappata, malittarisassat malillugit pisattat angallannerat akilerneqassaaq. (Ilitsersuut takuuk)
OBS! Hvis der bevilges frirejse til børn, ydes godstransport efter gældende regler. (se vejledning)
Uanga, uima/nuliama / inooqatima pisattatta angallanneqarnissaannut qinnuteqarpunga.
Jeg søger godstransport for mig og min ægtefælle / samlever.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Uiga/nuliara / inooqatiga pillugu paasissutissat / Oplysninger om ægtefælle / samlever
Ateq / Navn

CPR:

Najugaq / Adresse

Illoqarfik / By

Ilinniakkap taaguutaa / Uddannelsens navn

Ilinniarfiup aqqa / sumiiffia / Uddannelsesinstitutionens navn / sted

16. Pisortanit pisartagaqarpit?
Offentlige ydelser
Pisortanit pisartagaqarpit? Angeruit uppernarsaat ilanngunneqassaaq.
Modtager du ydelser fra det offentlige? Hvis ja, skal dokumentation vedlægges.
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Aap / Ja

Naamik / Nej

CPR: __________________
17. Danskisut ilinniagaqarnersiutit (SU)
Dansk uddannelsesstøtte (SU)
Danskisut ilinniagaqarnersiuteqarpit, SU? Angeruit uppernarsaat ilanngunneqassaaq.
Har du modtaget dansk SU? Hvis ja, skal dokumentation vedlægges.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Qallunaat SU-annik qinnuteqarpit? Taamaanngippat qallunaat SU-annik www.su.dk-mik
nammineerlutit qinnuteqassaatit.
Har du søgt dansk SU? Hvis nej, skal du selv søge om dansk SU på www.su.dk

Aap / Ja

Naamik / Nej

18.

Atsiorneq
Underskrift

Ataani atsiortunga pillarneqarsinnaallunga uppernarsaavunga paasissutissat qulaani allaqqasut ilumoortuusut Namminersorlutillu
Oqartussat pisinnaatippakka inuit allattorsimaffianni SU-milu aqutsisunut uannut tunngasunik paasiniaasinnaasut. Pissutsit
nalunaarutigisakka ilinniartuunersiutit allanngornissaannik kinguneqartumik allanngussappata pisussaavunga ingerlaannartumik
nalunaaruteqassallunga.
Undertegnede erklærer under strafansvar, at ovenstående oplysninger er rigtige, og jeg giver hermed min tilladelse til, at Grønlands
Selvstyre kan indhente oplysninger om mig i folkeregistret og i SU-styrelsen. Jeg er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de
forhold, der er givet oplysning om, ændrer sig, således at støtten ændres.
Ulloq / Dato

Atsiorneq / Underskrift

Angajoqqaatut akisussaasoq / Forældermyndighedsindehaver
(18-iliisimanngitsunut)
(Hvis under 18 år)

Ilanngussassat
Bilagsliste
Egen dåbsattest / Kuisinnermut allagartaq (qinnuteqartup)
Barnets/børnenes dåbsattest / Meeqqap/meerarisat kuisinnermut allagartaat
Ægtefællens /samleverens dåbsattest / Aapparisap kuisinnermut allagartaa
Vielsesattest / Katissimanermut uppernarsaat
Historisk bopælsattest / Najugaqarfigisimasanut uppernarsaat
Eksamensbevis / Ilinniarsimanernut uppernarsaat
Dispensationsansøgning / Immikkut qinnuteqaat
Kopi af ansøgning til uddannelsesinstitutionen / Ilinniarfiginiakkamut qinnuteqaatip assilineqarnera
Allat / Øvrige:

Jeg giver hermed tilladelse til at Det Grønlandske Huse kan videregive oplysninger til uddannelsesinstitutionen /
Matumuuna Kalaallit Illuutaat pisinnaatippakka paasissutissanik ilinnialerfissannut ingerlatitseqqiisinnaasut

Link-it pingaarutillit / Nyttige links: www.optagelse.dk, www.su.dk, www.nemid.dk, www.e-boks.dk

Qinnuteqaatit uppernarsaatit ilanngullugit Kalaallit Illuutaannut ilinniarusutap
pileriginerusamut illoqarfianiittumut imaluunnit akisussaaffigineqartumut nassiutissavat.
(nunap assinga takuuk)
Ansøgning med dokumentation sendes til Det Grønlandske Hus, som dækker det område,
hvor din uddannelsesby ligger og hvor din 1. prioritet er (se oversigtskort).
Namminersorlutik Oqartussat – Grønlands Selvstyre

