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Kalaallit Nunaanni Perorsaanermik Ilinniarfiup perorsaanermi 
ilinniarnerit, ilinniaqqinnerit pikkorissarnerillu neqeroorutigai.
Ilaatigut suliaqarfinnut tunngasut ilinniarnerit neqeroorutigaagut:

• Ulluunerani meeqqanik sullissinermi ikiortinngorniatut ilinniarneq 
ulluunerani paaqqinnittarfinni imaluunniit angerlarsimaffimmi paar-
sisartutut sulinermi ilinniarsimanngitsut suliamik ingerlatsinermi 
inuttullu piginnaasaqarfiulersarpoq

• Isumaginninnermi ikiortitut ilinniarneq isumaginninnermi peror-
sanermi sammisaqartitsinermilu suliassanik piginnaassamut ineri-
artortitsinissamullu periarfissiivoq, ilaatigut meeqqanik inuusuttuni-
llu paaqqinniffinni, najugaqarfinni, innarluutilinnik paaqqinnittarfinni, 
utoqqarnik sullissinermi imaluunniit pinerlussimasunik isumag-
innittoqarfimmi. Ilinniarneq ukiuni marlunni inuussutissarsiutinut 
ilinniarneruvoq.

• Isumaginninnermi assistentitut ilinniarneq qaammatini qulin-
giluani inuussutissarsiutinut ilinniarneruvoq, tassani ilinniartut 
suliaqarfimmi taguutinik Danmarkimi ilinniarnertuunngorniarfimmi  
ilinniarneqartartut qaffaseqataaat ilinniartarpaat. Ilinniarnermi inuit, 
inuit ataatsimoortut inuiaqatigiillu, timi aalanerlu, attaveqaqatigiit-
tarneq suleqatigiittarnerlu kiisalu IT tusagassiuutillu sammineqar-
tarput. Ilinniarneq suliaqarfimmi aalajangersimasumi perorsaasutut 
bacheloritut ilinniarnermut isissutaasinnaavoq.

Kalaallit Nunaanni Perorsaanermik Ilinniarfiup angunigaraa, ilinniar-
tut pikkorissartullu ilinniarnermik kingorna atorfimminni pitsaasunik 
angusaqartitsisassasut.
 

Socialpædagogisk Seminarium i Grønland tilbyder forskellige  
uddannelser, efteruddannelser og kurser inden for det  
socialpædagogiske felt.  

Vi tilbyder blandt andet erhvervsrettede uddannelser:

• Dagtilbudsmedhjælperuddannelsen har en varighed af  
9 måneder og giver ufaglærte de faglige og personlige  
kompetencer til at varetage arbejdet som dagtilbuds- 
medhjælper i daginstitutioner eller som dagplejer.

• Socialhjælperuddannelsen giver mulighed for at udvikle og 
tilegne sig praktiske pædagogiske- og aktivitetsopgaver inden 
for socialområdet, blandt andet børne- og ungdomsinstitutioner, 
bosteder, handicapinstitutioner, ældresektoren eller kriminal- 
forsorgen. Uddannelsen er en 2-årig erhvervsuddannelse.

• Socialassistentuddannelsen er en 9 måneders uddannelse, 
hvor de studerende lærer danske fagtermer svarende til dansk 
på gymnasialt niveau. Undervisningen fokuserer på både individ, 
gruppe og samfund, krop og bevægelse, kommunikation og 
samarbejde samt it og medier. Uddannelsen giver adgang til den 
professionsrettede bacheloruddannelsen til socialpædagog.

På Socialpædagogisk Seminarium i Grønland stræber vi efter, 
at vores studerende og kursister efter endt uddannelse gør en 
positiv forskel i deres job.  

Ilinniartugut 
pitsaasumik  
sunniuteqartarput
Vores studerende 
gør en positiv  
forskel



ANGERLARSIMAFFIK
”AKILLIIT”

AKILLIIT er en selvejende døgninstitution – et hjem for socialt og følelsesmæssigt belastede 
børn og unge – og er godkendt til at rumme 18 børn og unge i alderen fra 12 til 18 år, hvis den 

aktuelle situation kræver særlig omsorg og løbende pædagogiske forløb og opfølgninger.

Angerlarsimaffik AKILLIIT • Postboks 400 • 3920 Qaqortoq  
Tlf.: 642288 • Mob.: 494161 • Fax: 642287 • Mail: kontor@akilliit.gl / allaffik@greennet.gl

“Perorsaasutut Ilinniarfimmi ilinniarnermi pitsaasunik atugassaqarnissaq 
aammalu Kalaallit Nunaanni inuusuttut sulisullu misilittagallit ilinniarnis-
samut periarfissaqarnissaat suliniutigaarput.

Allaffipput ilinniarnermilu illut pingaarnerit Ilulissaniipput, aammali sineris-
sami assigiinngitsuni immikkoortortaqarpugut. Pisariaqartitsisoqartillugu 
politikkikkullu piumassuseqartoqartillugu Kalaallit Nunaanni tamarmi 
ilinniarnernik pilersitsisarpugut.

Perorsaanermik Ilinniarfimmut tikilluarit, tassani ilinniarnerminni pitsaas-
unik atugaqarnissaq atorlugu ilinniartut ataasiakkaat ilinninerminni 
pimoorussinissaat isiginiartarparput. Ilinniarnerit kalaallit oqaasii atorlugit 
ingerlannerusarpagut, tassa atuagarsorneq sulinerlu ataatsimoortillugit 
Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni ilinniagaqarnissamik aallaaveqarnissaq 
pingaartikkatsigu.

Ingerlaqqilluni ilinniarnerit danskit oqaasii atorlugit 
ingerlanneqarnerusarput, tassa tassunga peqatig-
itillugu Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu kandidatitut 
imaluunniit ilinniaqqinnernut ingerlaqqillunilu ilinniarner-
nut isissutaasinnaammata.”

Rektor NUKA KLEEMANN

“På Socialpædagogisk Seminarium arbejder vi for et godt  
uddannelsesmiljø, og at både de unge og erfarne medarbejdere i  
Grønland har mulighed for uddannelse. 

Vores administration og primære uddannelsesbygninger er placeret 
i Ilulissat, men vi har også afdelinger langs kysten. Vi opretter vores 
uddannelser i hele Grønland, hvor der er et behov og politisk vilje.

Velkommen til Socialpædagogisk Seminarium, hvor vi har fokus på 
den enkelte studerendes motivation for uddannelse gennem et godt 
studiemiljø. 

Vores uddannelser er primært på grønlandsk, da vi vægter forankring 
af uddannelse i det grønlandske samfund i en kobling mellem teori og 
praksis.

De videregående uddannelser, som er adgangsgivende for kandidat- 
eller andre efter-/videreuddannelser i Grønland og i Danmark, foregår 
primært på dansk.”

Rektor NUKA KLEEMANN

Kalaallit Nunaat tamaat suliaqarfigaarput
Vi dækker hele Grønland
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Perorsaanermik Ilinniarfik aamma ingerlaqqilluni ilinniarnernik neqero-
oruteqarpoq

Perorsaanermik suliaqarnermik tunngasumik Bacheloritut ilinniarneq 
ukiuni 3,5-inik sisivussuseqartarpoq, ilinniartullu ineriartortitsinermi, ilik-
kagaqartarnermi isumassuinermilu suliassanik perorsaanermik suliaqa-
rnermut tunngasunik ilisimasaqalersarput, paasisaqartarput piginnaas-
aqalerlutillu.

Ilinniarnerup ingerlanerani sapaatit akunnerinik 14-inik 18-inillu sivisus-
suseqartunik sulinermik misiliisoqartarpoq, tassani  ilinniartut atua-
garsornerup ulluinnarni sulinermi atornissaanik ilinniartarlutik, sungi-
usarnermilu suliffimmik nassaarnissamik ikiuusinnaasarluta.

Soraarummeertut ilinniarnermik naammassinnereernermi 
ulluunerani aamma ulloq unnuarlu paaqqinniffinni, innarluutilinnik 
utoqqarnillu sullissinermi, suli atualinngitsuni aamma pinerlussimasunik 
sullissinermi kiisalu ilitsersuisarnermi pitsaaliuinermilu sulinissamut pigin-
naasaqalersarput.

Perorsaasutut najugaq qimannagu ilinniarneq Nuummi, Sisimiuni Qaqor-
tumilu ingerlanneqartarpoq. Perorsaasut ilinniaqqinnissamik annertuumik 
pisariaqartitsineq iliuuseqarfiginiarlugu perorsaasutut ilinniarneq aamma 
kommunit isumaqatigiissuteqarfigereerlugit ukiuni pingasuni najugaq 
qimannagu ilinniarneq aamma neqeroorutigineqartarpoq.

Diplomeqalissutaasumik ilinniarneq pisariaqartitsineq qinnuteqartullu ma-
lillugit neqeroorutigineqartarpoq. Ulloq Unnuarlu Paaqqinnittarfeqarnermi 
Diplomeqalissutaasumik ilinniarnerup ingerlanneqarnissaanik ujartuisoqa-
rpoq, ilimagaarpullu ilinniarneq nutaaq aallartinneqassasoq.

Socialpædagogisk Seminarium i Grønland tilbyder også  
videregående uddannelser.

Professionsrettet Bacheloruddannelse til Socialpædagog varer 3,5 år 
og giver den studerende viden, indsigt og kompetencer til at varetage 
de udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med 
pædagogarbejdet.

Undervejs i uddannelsen er der to praktikperioder af 14 og 18 ugers 
varighed, hvor den studerende lærer at omsætte teori til praksis, og vi 
hjælper gerne med at finde praktikpladsen.  

Efter endt uddannelse er dimittenden kompetent til at arbejde på dag- 
og døgninstitutionsområdet, handicap- og ældreområdet, i forskolen og 
kriminalforsorgen, samt varetage vejlednings- og forebyggelsesarbejde.

Decentral Pædagoguddannelse foregår for nuværende i Nuuk, Sisimiut 
og Qaqortoq. For at imødekomme det store behov for videreuddannelse 
af pædagoger tilbydes socialpædagog- 
uddannelsen også som en 3-årig decentral uddannelse efter aftale med 
kommunerne 

Diplomuddannelse tilbydes efter behov og ansøgere. Vi har netop på 
forespørgsel gennemført Diplomuddannelse på Døgninstitutionsområdet 
og forventer opstart af nyt forløb.

 

Ingerlaqqilluni ilinniarnerit
Videregående uddannelser       



Børnehjemmet åbnede 2005 og har dermed 
eksisteret i 12 år og består af 2 selvstændige 
afdelinger. Børneafdelingen/Ovenpå er en 
afdeling til de mindre børn i alderen fra ca. 6 
år til 13 år, med plads til 6 børn. Ungdomsaf-
delingen/Nedenunder er en afdeling til unge 
i alderen fra ca. 13 år til 18 år. Det vil typisk 
være børn fra afdelingen ovenpå, som bliver 
flyttet ned i ungdomsafdelingen. Der arbejdes 
med den basale omsorg og behovstilfredsstil-
lelse i et struktureret miljø. Hverdagene er så 

forudsigelige som overhovedet muligt, Man 
følges til skole, og man skal have klare aftaler, 
hvis man ønsker at besøge familien eller 
skolekammerater. Man har et højt aktivitets- 
niveau, hvor der skal være plads til leg og 
læring. Det handler om at skabe progression  
hos den enkelte beboer – der stilles krav til 
de større børn/unge i forhold til daglige pligter 
og medbestemmelse i eget liv. Vi samtaler og 
arbejder med livet efter folkeskolen, i forhold til 
drømme og uddannelse. 

Samarbejde med forældrene og netværk 
Vores erfaring siger, at forældrene og familien 
altid er den primære og tætteste relation, 
barnet har. Vi vægter samværsaftaler højt og 
vi bruger hjemmebesøg, hvis det ønskes. Vi 
tilpasser vores samarbejde med den enkelte 
familie ud fra familiens individuelle behov og 
ønsker. Vores kommunikation med forældrene 
skal være positiv og imødekommende. 

Børnehjemmet Tupaarnaq

Børnehjemmet Tupaarnaq
Sipisaq Kujalleq 93900 NuukTelefon 366911

Ilinniartut, Ilulissani ilinniarnermik ingerlatsisut, inatsisit atuuttut malillugit 
Ilulissaniinnerminni ilinniartut inaanni ineqarnissamik neqeroorfigineqar-
tarput. Ilinniartut inaanni pitsaasumik avatangiiseqartitsivugut, taakkunani 
aamma ilaqutariinnut meerartalinnut inissiaqarpoq.

Ilinniartut inaanni ilinniartut allat qanillugit najugaqassaatit, tamassumani-
lu ammasuunissaq allanillu mianerinninnissaq pisariaqarpoq. Ilinniarnerit 
akimorlugit ikinngutigiilertoqarsinnaavoq, tamatigullu nereqatigiittoqarsin-
naalluni kaffisoqatigiittoqarsinnaalluniluunniit.

Ilinniartut inaanni arlalinnik suliassanut akisussaaffeqassaatit, soorun-
alumi assersuutigalugu angajoqqaatit qimaqqammerukkit kammalaatit 
seminariamilu sulisut ikiuussinnaapput. 

De studerende, som tager en uddannelse i Ilulissat, tilbydes efter 
gældende lovgivning en af seminariets egne kollegie- 
boliger under deres ophold. Vi har et godt kollegiemiljø, hvor der også 
er lejligheder til børnefamilier. 

På kollegierne bor du tæt sammen med andre studerende, og det 
kræver åbenhed og hensynsfuldhed. Der kan dannes  
venskaber på tværs af uddannelser, og der er altid nogen at spise 
aftensmad eller drikke en kop kaffe med. 

På kollegiet er du ansvarlig for en række praktiske opgaver, og der er 
naturligvis gode kammerater og personale på seminariet til at hjælpe 
dig, hvis du eksempelvis lige er flyttet hjemmefra.

Ilinniarnermi  
inuit attaveqaqatigiittarnerat
Socialt studieliv



Vi optræner børn og unge, som har behov 
for hjælp til at integrere sig i samfundet

Vi vil have branchens bedste medarbejdere

Ilivinnguaq 3  ·  Postboks 863  ·  3900 Nuuk  ·  Telefon +299 31 2733  ·  imp@imp.gl  ·  www.impweb.org

Piginnaasanik ineriartortitsiffitsinni isumaginninnermi sulisunik pikkorissar-
titsisarpugut. Assersuutigalugu neqeroorutigaagut

• Sulisunut ilinniarsimanngitsunut modulinngorlugit pikkorissartitsinerit
• Isumaqatigiissuteqareernikkut imarisassaannillu kissaateqarnerit malill-
ugit paaqqinnittarfinnut tunngasunik pikkorissartitsinerit

Pikkorissartitsinerit kissaatigineqartut pisariaqartitallu malillugit inger-
laavartumik pilersinneqartarput. Ilaatigut angerlarsimaffinni paarsisartunut 
tunngasunik pikkorissartitsisarnikuuvugut, ulluunerani paaqqinnittarfinni 
aalasarnermik nipilersornermillu ilinniartitsitsisarnikuuvugut timersornermi 
ingerlatsisartussatut  allagartartaartitsisarnerit suliarisarnikuullugit.

I vores Kompetenceudviklingscenter arrangerer vi kurser for ansatte 
inden for den sociale sektor. Vi tilbyder eksempelvis:

• Modulkurser for ufaglært personale
• Kursusforløb målrettet institutioner efter aftale og ønsker til indhold

Kurserne oprettes løbende efter ønske og behov. Vi har blandt andet 
afholdt kurser målrettet plejefamilier, undervist i  
bevægelse og musik i daginstitutioner og varetaget idræts- 
certificeringer. 

Pikkorissarnerit workshopillu
Kurser og workshops



Socialpædagogisk anbringelse 
under Grønlands Selvstyre.

Vi modtager børn og unge fra 
hele Grønland til observation 
og behandling.

Radioqarfiup Aqq. B1451 
Box 99
3961 Uummannaq

Tlf.: 951 539/555 436
bhjumq@nanoq.gl 

MEEQQAT ANGERLARSIMAFFIAT / BØRNEHJEMMET UUMMANNAQ

Ilisimasaqarfipput 2010-mi ammarparput tassani pingaartumik im-
mikkoortut pingaarnerit pingasut pillugit ilisimasanik paasissutissanillu 
katersisarpugut misissuisarlutalu: Meeqqanik inuusuttunillu sullissineq, 
innarluutillit inuit inuiaqatigiinni akuujunnaariartortut kiisalu perorsaanermi 
uppernarsaasiorneq periutsinillu ineriartortitsineq.

Sumiiffinni inuuniarnermi atugassarititat kulturikkullu naleqartitat pissuti-
galugit inuttut atukkatigut ajornartorsiutit Kalaallit Nunaanni issittumilu 
allani allaanerupput.

Kalaallit Nuaanni perorsaasarnermik paasinarsaaqataanissamik 
kissaateqarpugut, ilinniartitsinitsinnilu Kalaallit Nunaanni pissutsit maan-
nakkut atuuttut annertunerusumik tunngavigerusullutsigit. Aammattaaq 
isumaginninnermi periutsinik nutaanik ineriartortitseqataarusuppugut.

Uku pillugit perorsaanermik ilinniarfiit allat suleqatigalugit peqataavugut 
Ilisimatusarnermi ineriartortitsinermilu suliniutit
ingerlaavartumillu ilinniarfiit suleqatigiiffiillu allat suleqatigisarlugit,
ilaatigut UArctic-imi, nunarsuup avannaani pissutsit sammillugit
ilinniarfiit ilisimatusarfiillu attaveqaqatigiittarfiat.

I 2010 åbnede vores Videncenter. Her indsamles og  
undersøges viden og information om særligt tre hoved- 
områder: Børn- og ungeområdet, handicappede og  
marginaliserede grupper, samt socialpædagogisk  
dokumentation og metodeudvikling. 

Sociale udfordringer skiller sig ud i Grønland og andre arktiske om-
råder, grundet både antropologiske og sociologiske  
forskelle i lokale levevilkår og kulturelle værdier. 

Vi ønsker at være med til at få belyst pædagogik i Grønland og i højere 
grad basere vores undervisning på aktuelle 
grønlandske forhold. Desuden vil vi gerne være med til at udvikle nye 
metoder og arbejdsformer på socialområdet.

Vi deltager i samarbejde med andre pædagogiske  
uddannelsesinstitutioner omkring forsknings- og  
udviklingsprojekter og har løbende samarbejde med andre institutioner 
og organisationer, blandt andet UArctic, et netværk af uddannelses- og 
forskningsinstitutioner med fokus på  
nordlige forhold.

Ilisimatusarneq ilisimasallu
Forskning og viden



Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium 
Marralinnguaq 40 og 40B, Postboks 519, 3952 Ilulissat
Tlf.: +299 38 35 50
E-mail: pi.sps@attat.gl
www.pi.sps.gl/
www.pi.sps.gl/da/ 

Ilinnianerit pikkorissarnerillu ingerlatavut tamaasa pillugit 
annertunerusumik atuarit.
Ilisarnaat QR scanneruk nittartakkatsinnullu toqqaannartumik 
iserlutit.

Læs mere om alle vores uddannelserne og kurser. 
Scan QR-koden, og kom direkte til vores hjemmeside. 

Selvejende døgninstitution QAAMASOQ er et tilbud til børn & unge, der kræver særlig omsorg og løbende 
pædagogiske forløb og opfølgninger. QAAMASOQ har eksisteret i 5 år og har nu 2 afdelinger. I Nuuk er der 8 
pladser, og i Maniitsoq er der 7 pladser, hvor vi kan modtage børn og unge mellem 10-16 år, hvor unge kan 

forsætte, til de bliver 18 år, og hvor vi samarbejder med kommunen om at modtage yngre børn.

Jagtvej 39  •  Postbox 1482  •  3900 Nuuk  •  Kalaallit Nunaat 
Tlf.: +299 323430  •  Mobil: +299 529866  •  +299 529877 

Mail: qaamasoq@qaamasoq.gl  •  Hjemmeside: www.qaamasoq.gl  

QR-kode scanneruk, 
toqqaannartumillu Facebook- 
imi quppernitsinnut iserlutit, 
tassani uagut pilluta 
profilfilm takusinnaavat.

Scan QR-koden, og gå  
direkte til vores  
Facebook-side, hvor du  
kan se vores profilfilm.


