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Søndag den 16. august 2020 kl. 13.00-20.00 
Mødested: Det Grønlandske Hus 
(For alle nye studerende) 

 

Kl. 13.00 – 15.00 Direktør Tanja Nielsen: 
 Velkomst 
 Kort orientering om Det Grønlandske Hus 
Vejlederne: 
 Præsentationsrunde 

• Præsentation af tutorerne 
 Præsentation af Amarok FC  
 Udlevering af Tikilluarit-mapper  
 Dansk SU og dobbeltbeskatningsaftalen 
 Grønlandsk uddannelsesstøtte  
 Vejledernes opgaver 
 Forlænget eksamenstid  
Tutorerne: 
 Hjemve 
 At komme bagud i starten 
 Socialt netværk og rustur 

Kl. 15.00 – 15.15 Pause med kage 

Kl. 15.15 – 16.00 Spørgsmål. Hvis der ikke er mange spørgsmål, taler vi 
om: 
 Bolig og boligsikring 
 Militærtjeneste  
 Transport: bus, tog og cykel 
 Læge, skadestue og vagtlæge 
 Økonomi og bankkonto 
 Forsikringer 
 Præsentation af Avalak 
 Der er en fællesspisning for nye studerende onsdag 
den 7. oktober kl. 16.30-19.00 i Det Grønlandske Hus, 
hvor I kan møde hinanden og os igen og komme med 
de spørgsmål, som efterhånden dukker op 
 Programmet i morgen og hvordan I finder frem til det 
lokale i VIA Ceresbyen, vi skal være i.  

Kl. 16.00 – 17.00 Borgerservice 2 go hjælper med tilmelding til 
folkeregisteret, skat, ansøgning om boligstøtte og 
meget mere. 
Dem, der ikke har brug for hjælp, dækker bord og 
hjælper med maden 

Kl. 17.00 – 18.00 Gratis middag 

Kl. 18.00 – 20.00 Hygge og hænge ud 



 
 
 
 
Mandag den 17. august 2020 kl.9.00-15.00 
Mødested: VIA Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C. Lokale B6.08 
(Kun for dem der skal starte på videregående uddannelse) 

 

 

Kl. 09.00 – 11.00 
 

Om at studere på en videregående uddannelse 
med Thomas Phillipsen: 
 Krav og forventninger til dig som studerende 
 Introduktion til studieteknik og – planlægning 
 Fra gymnasieelev til studerende 

Kl. 11.00 – 11.10 Pause  

Kl. 11.10 – 11.40 Tutorerne: 
 Grønlandsrelatering af studiet 
 Læsegrupper 
Besøg af studenterpræsten 

Kl. 11.40– 12.00 
 

Muligheder for støtte ved Rådgivnings- og 
støttecentret med Louise Kold Pedersen og Bertil 
Andersen fra Aarhus Universitet 

Kl. 12.00 – 12.15 Vejlederne:  
 Ankomst og præsentation af studievejledere 
 Instruktion i eftermiddagens program 

Kl. 12.15 – 13.00 Fælles frokost for tutorerne, studievejlederne og de 
studerende (Det Grønlandske Hus betaler) 

Kl. 13.00 – 15.00 Studievejlederne fra uddannelserne: 
Introduktion til de enkelte uddannelser 
Der vises eksempler på uddannelsernes litteratur, og 
der vises rundt på uddannelsesinstitutionerne 

 
 
Vi glæder os til kurset og til at møde jer! 
 
Husk at der er gratis fællesspisning i Det Grønlandske Hus onsdag den 7. 
oktober kl. 16.30 – 19.00 for alle jer, som starter på uddannelse i 
august/september/oktober. 
 
 

 
Nunnuma Olsen og Anne O. Clausen 
Mobil: 21 54 50 88 (Nunnuma) og 21 54 50 89 (Anne)  
Uddannelsesvejledere 
Det Grønlandske Hus i Aarhus 


