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Socialpædagogisk Seminarium PI/SPS Ilulissat 

Velkommen til Ilulissat og kollegieplads i Ilulissat 

 
Perorsaanermik Ilinniarfik henviser til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om 

kollegier 

 

Hvad enten du skal være her i 20 uger eller 3½ år, vil kollegiet være en væsentlig del af dit liv, 

mens du er på uddannelse i Ilulissat. Hvis du er hjemmefra for første gang, skal du både finde 

ud af at klare en masse praktiske ting og måske i højere grad end tidligere tage ansvar for dig 

selv.  

 

På kollegiet skal du leve tæt op ad mange mennesker. Det kræver både åbenhed, hensynsfuldhed 

og tolerance, men kan til gengæld blive vældig udbytterigt. I samarbejde med hinanden og 

personalet kan I gøre kollegiet til andet og mere end et sted, hvor man på grund af uddannelse er 

nødt til at opholde sig. 

 

Vi håber, I vil alle tage den udfordring og være med at skabe et godt kollegiemiljø. 

 

                                                        Kollegier i Ilulissat 

Et kollegium er et tilbud til dig, der på grund af uddannelse skal flytte til Ilulissat. Der findes flere  

kollegier i Ilulissat. Du vil få anvist et værelse/lejlighed for et skoleår ad gangen. Der er ikke  

mulighed for selv at vælge, hvilket kollegium man vil bo på. 

 

Ved Socialpædagogisk Seminarium findes der 2 rums kollegielejligheder, kollegieværelser for par   

Og kollegieværelser for enlige. 

 

Studerende, der går i gang med socialpædagoguddannelsen, tildeles kollegier i Koororsuaq  

kollegierne. Studerende med et skoleophold på 3½ år skal vide, hvis man medtager børn/familie  

Vil man få tildelt en kollegielejlighed. Par tildeles kollegieværelser egnet til par, for enlige tildeles 

kollegieværelse. Børn og ægtefælle eller samlever til den uddannelsessøgende, der uanmeldt medtages, 

har ikke krav på en kollegiebeboelse. Børn over 18 år kan ikke medtages. 

 

Socialhjælperelever på brancheskoleophold tildeles et kollegieværelse, hvor der ikke kan bo mere end 

Én person på et værelse. 

Eleverne tildeles kollegieværelser i Marralinnguaq kollegierne. 

PI/SPS kan ikke give logi til socialhjælperlevers barn/børn/familie.  

 

Der afholdes beboerrådsmøder for hver opgang, hvor alle beboere skal deltage. 

For kollegielejlighedsbeboere afholdes der ligeledes beboerrådsmøder. 
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Regler 

Når du bor på et kollegium er du forpligtet til at overholde kollegie regler.  

 

Fællesregler for kollegier for uddannelsessøgende. 

Følgende punkter medfører øjeblikkelig bortvisning: 

o Vold eller trusler om vold mod kammerater og/eller personale. 

o Besiddelse og brug af narkotiske stoffer på kollegiet (der ses bort for brug af disse i medicinsk 

o  øjemed) 

o Tyveri og groft hærværk. 

Følgende punkter medfører advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning: 

o Hærværk (erstatningspligt). 

o Brug af alkoholiske drikke, såfremt det er til gene for andre beboere samt personale. 

o Besiddelse af skydevåben på værelse/kollegiet. 

o Husdyr, såsom hunde og andre pattedyr. 

o Tilsidesættelse af hus reglerne (rengøring, møder m.m.) 

Almene bestemmelser kan nævnes følgende: 

o Støj og højt musik må ikke være til gene for andre beboere og der skal være ro på 

Værelserne senest kl. 23:00. 

o Besøgende må under ingen omstændigheder genere beboerne. 

o Hver beboer har ret til en gæst i 14 dage pr. mod betaling pr.skoleophold. 

o Rygning på kollegiet og skolen er forbudt. 

Hvor der i reglerne ikke er angivet særlige sanktioner for overtrædelse, medfører følgende: 

1. gangs tilfælde: Mundtligt advarsel 

2. gangs tilfælde: Skriftligt advarsel 

3. gangs tilfælde: Bortvisning 

 

 

Rengøring 

Beboerne på kollegiet skal selv sørge for rengøring, både af egne værelse og fællesarealer såsom  

Opholdsrum, køkkener og badeværelser. Den rengøringsplan der udarbejdes, skal følges af beboerne. 

Det kan medføre opsigelse fra kollegiet, såfremt man ikke overholder rengøringsplanen.   

Rengøringsmidler sørger de studerende selv for. Støvsuger og vaskemaskiner stilles til rådighed. 

 

Vask af tøj 

Der er vaskemaskiner til rådighed for de studerende/elever ved PI/SPS. Du skal selv sørge for vaskepulver. 

 

Mad 

Du skal selv sørge for indkøb og madlavning, når du bor på kollegiet. Husk at rydde op efter dig 

Inden du forlader køkkenet. 

På Perorsaanermik Ilinniarfik findes en kantine, hvor man kan spise, når man er uddannelsessøgende  

I hverdagene  

Spisebilletter kan købes på Perorsaanermik Ilinniarfik. Ved køb af kort er der mulighed for at opnå rabat. 

 

Kollegieværelset 

På dit værelse er der alle de møbler, du har brug for. Du skal selv medbringe sengelinned og  

håndklæder. Husk at medbringe sengelinned pr. håndbagage, idet PI/SPS ikke udlåner sengelinned 

til studerende/elever. 

 

Kollegielejligheden 

PI/SPS kollegielejligheder er 2 rums. Disse er fuldt møbleret (se afsnit lejlighedsmøbler), dog er der ingen 

fjernsyn/ radio. Sengelinned og håndklæder medbringes pr. håndbagage, idet PI/SPS ikke udlåner 
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sengelinned. Lejlighedsbeboer skal skrive under på en lejekontrakt. 

Hærværk og misligholdelse af værelse/lejligheden, bortset fra almindelig slitage, medføre erstatnings- 

ansvar. Værelset må kun bebos af dig og det kan medføre bortvisning, såfremt dette ikke overholdes. 

 

          

       Husleje 

Husleje for kollegier udgør kr. 850,00 pr. mdr. pr. Voksen beboer.  

Betaling skal ske senest den 3. hverdag efter forfaldsdatoen 

 

     Forsikring 

Såfremt du bliver udsat for tyveri eller brandskade, er dine personlige ting ikke dækket af forsikring fra 

kollegiet. Undersøg derfor om du er dækket af dine forældres forsikring, mens du er under uddannelse  

Eller tegn selv en forsikring. 

 

Ankomst/afrejse til Ilulissat 

Du vil blive afhentet ved ankomst, hvis dit ankomsttidspunkt før eller under rejsen eller om fly nr.  

bliver ændret, så meddel dette til PI/SPS på mobil 545699, vagtmobilen. 

Ved afrejse skal man selv sørge for transport. 

Uddannelsen afbrydes senest 10 hverdage efter uddannelsens ophør. 

(Ved studerendes/elevers ferie og rejser i forbindelse med praktik bliver du ikke afhentet af pedellen). 

 

 

                                                                          Praktik 

En kollegiebeboer, der skal på midlertidig praktik- eller skoleophold uden for uddannelsesbyen har pligt 

At stille sin kollegiebolig til rådighed for kollegieadministrationen under sit fravær, såfremt kollegie- 

Beboerens fravær er på mindst 2 måneder. En kollegiebeboer, der skal stille sin 

Kollegiebolig til rådighed for kollegieadministrationen, betaler ikke husleje under sit fravær. 

En kollegiebolig kan ikke umiddelbart overgå til kollegiebeboerens ægtefælle eller samlever. 

 

 

Vigtige telefonnumre: 

 

Politiet     70 14 22 

Sygehuset     94 32 11 

Brandvæsenet    113 

PI/SPS kontor    38 35 50 

Kollegievagt     54 56 99 

Kollegieinspektør    38 35 73 
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Koororsuaq kollegieværelse  

 

     
 

Koororsuaq kollegielejlighed 

 

     
 

                            
 

Marralinguaq Koll.værelse 

 

 
 

 

 

 

   


