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Bachelor Socialpædagog

Åbne kommentarer
Svarprocent: 80% (55/69)

Åbne kommentarer
Hvis du kunne pege på én ting som skolen kunne gøre, for at støtte dig i at gennemføre din uddannelse, hvad kunne
det være?
• Deltagelse i debatter mangles, fordi vi får masser informationer ind hverdag og ingen diskussioner med resten af holdet.
• Den støtter mig godt, ingen forbedringer
• Forberede for, når i skal rejse alle sammen, man skal ikke forlade studerende.
• Ilaqutariiulluta kollegiani najungaqartinneqarusuppungut. Aningaasaqarnikkut ajornartorsiortuaannaratta inimut akiliutingut
annertunermut.
• Ilaquttamik toqusoqartillugu, nappaassuarmilluunniit eqqungaasoqartillugu immikkut naliliiffigitittarnissaq pingaaruteqarpoq. Sulisut
immikkoortittisannginnissaat ilinniartunut, naligiittut isiginninnissaq pingaaruteqarami.
• Ilinniarnermi tapersersorluarneqarnissaq pingaaruteqarpoq paasineqarnissarlu
• ilinniarninni ilaqutaq arlaat qaniginerpaasaq napparsimalersimatillulu nunaqqatiginagulu ikiorluarneqarsinaanissara kissaatigaara.
ilaqutaq una pivara Ataata, Anaana, Qatanngutilluuniit. assersuut, kræftimik napparsimalersimatillugu orninnissaa pigaartippara.
• Ilinniartut suliaqarsimanerisa kingorna utertitsiffigineqartariaqarput suliaminnik qanoq ingerlasimanerlutik.
• Ilinniartut sulisullu ataqatingiinnerulernissaat
• Ingen
• Ingerlanneqarnera ajorinngilara
• Inuttut aqqusaakkat apeqqutaapput qanoq nammineq ingerlaniarnermi, saaffissaqarluaratta atuarfimmi allatut
tapersersorneqarsinnaanngilagut.
• Jeg synes at der er rigtig gode personale hos Pi/SPS, men der er færre mænd personalerne/lærer, nogle gange har jeg ellers brug for
at tale med en mand som kan give mig råd under uddannelset.
• kalaallisut akulikinnerusariaqaraluartoq
• mere aktiviteter i fritid, der mener jeg, at de skulle mere social i pædagogisk seminarium.
• mere sygmelding for mine børn
• Mere åben for at blive kontaktet.
• Naluara
• Naluara
• Naluara
• Naluara
• noglegang har man bare svært ved at følge med i timen pga. andres forstyrrelser. og noglegang er fagordene svært at forstå
• Pappilissanik anisitisinnaanissaq
• PI SPS, kunne været mere arbejde sammen med lokal borger. f.eks, når vi har en undervisning i mobning. Det som vi har lære fra
nuværende bøger som vi har lært fra skolen. Kunne vi ellers bruger til samfund.
• Pilersaarusiorluakkamik ilinniartitsineq. Misigisimavunga ilinniaqatigiit nutaajusugut misiliutaanitsinni pitsaanerusumik
aaqqissuussakkamik ingerlasinnaangaluarluta. Piffissap ilaani sammisat ataqatigiippallaarneq ajorput, piffissap ilaani ilinniartitsisut
assigiinngitsut marluk atuagassiissut taannaffaarik ilinniakkiissutigisarpaat. Ilanngullugulu eqqaarusussinnaavara ilinniarnerup
ingerlarngani atuakkat atugassagut nammineq pisiarisagut iluamik atunnginnatsigit, atuagassat amerlanerpaartaat kopiigassaammata,
aammalu ilinniarlerluta aallarteqqammiinnartugut ilinniartitsisut ilaasa atuagassarparujussuarnik atuagassiisarnera oqaasertalerlugu
"ret svær tekst", suliluunniit ilinniakkamut iluamik pulalluanngittugut. Ilinniaqatigiittut nutaatut misileraaffigineqartutut
pikkunartippara pulaniapiloornaralugulu.
• Printerisarneq killilersungaanngittoq. Killilersorneqalermat malunnarami atuagassatigut kinguussaaqqaneq bærbarikkut atuarluni
iluaannermut. Printerisarneq killeqarnera iluaak.
• samtale, tale om hvordan man har det.
• tapersersuineq
• Udskriver mere
• Understøtte
• Vejledning
• vejledningeqarneq pingaaruteqarluinnarpoq.
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Åbne kommentarer
Hvis du skulle pege på én ting som lærerne kunne gøre anderledes, hvad ville det så være?

• Allamik allannguutissamik eqqaasaqarsinnaanngilanga.
• Attaveqatigiinneq ilinniartitsisut akornanni. Ilaanneeriarluta aperineqartarpugut "una" begreb-eq pisimaneripput. Taamaalisoqaraagat
eqqarsarnartarpoq ilinniartitsisut akunnerminni qanoq suleqatigiilluartiginersut, ajoraluartumillu taanna akulikippallaarsoraara.
Ilinniartitsineq/ilinniartitseriaaseq ilinniartistisut ilaasa pikkoriffigisorujuuaat, ilaqarpulli sammisamut/nut annertuallaartumik/nik
saqqummiisarnerat qaratsamut ulikkaartoornartumik.
• Atuakkat atuarsimasagut timitaqarnerusinnaapput timitalerlugit paasinarsisaramik. Gruppemi eqqartuineruneq saqqummiineq
gruppetut oqallinnermik nassataqartarami
• Atuartitseriaaseq allanngorartuunissaa
• Bedre til at inkludere alle i samtalen
• De lærer at det skal forbedre sig mere til, når vi skal skrive opgave. Da jeg synes at de har travlt for meget, og kunne de ikke bedre
vejledning.
• Det er det samme svar igen, der er bruf for mænd, fx da vi havde pubertet og seksualitet, bliver der fremlægget om kvindernes
ændring under pubertet, men der var ikke noget om mænd.
• efter de har fremlægget i klassen, så skal man have tid på, at vi skal lige snakke om de har fremlægget i hele klassen, hvordan vi har
forstået den.
• Hvis vi har haft læse lektier, det kan være kedeligt hvis underviseren gentage med at fremlægge den tekst.
• ilinniartitsisoq kinaanersoq apeqqutaasarpoq, ilaatigut atuagassinneqarsimatilluta atuarnikuusagut saqqummiuttarmatikkit atuagassat
atuarnissaat piffissaajaatitut misiginarsinnaasarpoq saqqummiuttarmatikkit. nalunngilarali suli paasisaqarluarnerusinnaajuaannarlunga
atuagassiissutit atuarsimagukkit.
• Ilinniartitsisut uteqattaariinnaleraangatta oqallisissaqartitsiniaannarlutik soorlu tiimip naanissaanut suli piffissaqarpa taava taanna
piffissaq immerniaannarlungu uteqattaarileraangata qattunnarsisarpoq.
• Ilinniartitsisut aallussilluaqaat
• ilinniartitsut ilaatigooriarlutik sammisaq utikajaarpallaaleraangassuk qasunarsisarpoq
• Ilaanni sivisuallaamik tusarnaanginnaleraangatta malinnaanissaq ilungersunartarpoq
• ingen
• Ingerlatsineri ajorinngilakka ilikkarnarput nuannerlutillu
• Jeg vil gerne have mere feedback fra lærerne, når vi for eks. har lavet en aflevering, eller en opgave. Det er vigtigt med feedback da
jeg ikke rigtig ved om jeg skriver rigtigt i de afleveringer jeg har afleveret.
• man kan næsten altid får hjælp fra lærerne kun når man har timer, pga. lærerne kan være svært at finde
• mere adgang til bøger eller bruge systime på nettet
• Mere diskuterer mellem studerende, man kan forstår forskellige.
• Mere vise støtte, man kan se at der forskellen mellem lærerne. Bogen giver mere.
• Mindre tidspres til studerende f.eks. ved opgaveskrivning kan holdlærer kommer til at ændre meninger så man kommer i tidspres, føler
mig mere at de skal være der for at lytte og give råd, i stedet for give instrukter på hvordan opgaven skal udføres. Mangler 50/50
samarbejde.
• måske lærerne kan mere opmærksom på, hvem og hvordan man kan sikre at et elev er med på i timerne?
• Naluara
• Opgavemik suliaqarsimangaangatta utertiffingisartuuppatingut
• opgavemut tunngasut soorlu maleruagassat ataqatigiinnerusumik paasissutissiisarnissaat. ilaanni assigiinngeriartarmata
paatsiveerunnarsisarluni
• Ous
• projekt-it annerulaartut sammisamut tunngassuteqartut suliarissallugit maqaasivakka. Assersuut, sapaatip akunnerata iluani suliaq
tallimanngornermi saqqummiullugu.
• Saqqummiunneqartut eqqartoriarlungit allanganngorlugit tutsittarnissai.
• suleqatigiilluarpasipput suliassatigut
• Tikkuagassaqanngilaq
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Åbne kommentarer
Hvis du tænker på den vejledning, du har modtaget, hvad kan ^institutionsnavn^ gøre bedre eller mere af i
vejledningen?
• Akisinnaanngilara.
• Annaasaqarninni oqaloqateqartalernissannut siunnersorluarpaanga uannut iluaqutaangaatsiartumik.
• Ansatte kan være mere imødekommende når det er på arbejde
• at en gang om året, man kunne tænke sig, at snakke med vejleder, hvordan man har det i skolen eller hvordan man har det i
dagligdage.
• at vise vej vil være bedre end at påpege hvad man gør galt
• Det var god.
• Det ved jeg ikke
• Ineqarnermut tunngasut
• ingen
• Ingenting, i har rette om, man kan går til vejledning, man skal ikke tænker på fraværet.
• isumaqarpunga maanna siunnersuisarnerat pitsaasuusoq.
• Jeg er meget spændt på bacheloropgave, da jeg er ikke erfaring omkring det. Det er jeg mere savne det. At man skal PI SPS kunne
ellers fremlæggelse omkring det.
• Jeg er taknemmelig for PI/SPS tilbud for studentrådgivning med at tale med psykolog.
• Jeg føler mig at lærere er for travlt og føler mig at om jeg kan stole på dem
• jeg synes indtil videre, er det nok for mig, vejlederene er der og høre på mig.
• kopeerivipput ukiup affaanut 300 naammaggillat aaqeqqinneqarnisaa kissaatigaara
• Maanna siunnersorneqarnissannik utaqqisuniippunga tulleriiaarimmata ca 2 måned utaqqissaanga
• Naluara
• naluara
• Naluara
• Ous
• PI er godt til at give vejledninger angående uddannelse eller private forhold
• Pitsaanerusinnaanngilaq
• Suli siunnersorneqanngilanga.
• Tusartakkakka aallaavingalugit siunnersortissimasut assorujussuaq qujamasuttarput, iluaqutingisarmassuk. Taamaattumik
ingerlatiinnarnissaa innersuunnarpoq.
• Ved ikke
• Vejlederne og holdlederene er gode til at give råder, når de er blevet spurgt. Og de bruger deres rolle/professionelle, så er det meget
godt
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Åbne kommentarer
Hvad skulle der til, for at din hverdag ville fungere bedre på kollegiet?

• Ajorisaqanngilanga
• At være sociale samvær med dem der bor i Kolligier
• Atortutigut kinguussaaqqavugut, ilaatigut atortut nutaanngippallaat amigartullu.
• Der er ikke rigtig noget jeg kan gøre, da jeg bor lige ved siden af legepladsen (Qoororsuup aqq. 15) - der plejer normalt at larme når
børnene leger i legepladsen, så det kan være lidt svært at holde koncentrationen.
• der er totalt dårlige møbler som vi har ikke bruge for. måtte sælge vores møbler da vi måtte ikke tage kolligie møbler ud eller sætte
dem til andet. kolligievagt giver dårligt service.
• Det er rigtig godt at jeg er i en kollegie hvor jeg kan vaske mine tøj, koge mad, og selv har toilet/shower. Men nogle gange børnene
kan lave larme i gangen, men jeg siger til dem og deres forældre om de kan larme ikke for meget.
• Fungere godt på kollegiet
• hvis alle kunne samarbejde om rengøring af gangen
• ilaqutariinnut inissiat mikineri pisattanillu annissuisinnaannginneq unammillernarnerpaapput. errortaqaraanni gang-eqatimma
ajorinngeriarmassuk manisisarpunga gang-imi, ineeqqatsinniissappata ini mikinermut ullut tamaasa errorsisarluni isugutannartarami
peqqinnarnani meeqqanut tamatsinnullu.
• ilaqutariittut ilinniariarluni pisataqareerluni uggornarpoq nammineq pigisat nassarsinananginneri/akigisariqarneri siniffik iluarisara
assersuut
• Inimi pisattat (sofa, siniffik) qanganisaaneri. Nammineq pisatarisanik peqarsinnaannginneq. Ilinniangaq naammassilerlugu pisattanik
katerserusaartoqarsinnaangaluartoq "matoqqavoq" kollegiemi pisattat anniseqqusaanngimmata. Siniffiit qitimut qasunartorujussuit
unnuit tamaaviisa topmadrassitaa aaqqittariallit. Sinittarfimmi matup naqqa ukiuinnartoq sermerluni apisartoq
suertorujussuusarlunilu. Taamaakkami napparsimakulaarnerit meeqqamillu napparsimasuukulaarneq.
• Inuppassuit akornanneereerluni soraarluni aamma suli inuppassuit akornaniittariaqarluni ingangaanni tattoqisaalluni. Fælles’iniilluni
naammangittarnaqaaq assut qasuersaarusunnartaraluarpoq namminiulluni allanik takusariaqarnani.
• Kamaattartut annikillinissaat kollegie-ni
• Kissartuerutillattaavungut taanna ilungersunarpoq
• Kolligiani ineqartuni fælles-imiittuni najugaqartuulluni, pedeliniit sukannernerusumik iliuuseqarfigineqartaraluarpata tamakku
kolligieni asatassat pigisanillu qimangaanerit, eqqissiviilliortitisartut kolligierunnaarnissaanik kinguneqartinnissaanuit oqaatigineqartut
piviusunngortaraluarpata.
• Kolligieni ataatsimoorfiusuni pissutsit aallaavingalungit soorlu asaasarnerit eqqarsaatingalungit nakkutigineqarnerusinnaapput
aqutsisuminngaanniit. Eqqaamaqqunarporlu aamma eqqaasinneqartassangatta ineqartut tamatta akisussaaffeqaratta, inuit
ataasiakkaat kisimik pinnatik.
• Kolligienut aattaat nuulerama akissutissai nalungallarpakka.
• Man kan give mere oplysning om kollegiet, hvad tid skal man have stillet om natten. Mere give tydeligt skal vi drikke alkohol i
kollegiet, er der nogen grænse overfor den?
• nej
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Åbne kommentarer
Hvad var årsagen til, at du trods overvejelser om at stoppe på uddannelsen, alligevel er fortsat på uddannelsen?

• At en bestemt person ikke skal bestemme over hvordan min fremtid skal se ud.
• for det mindste er på grund af løn, for mig er det meget udfordrende, jeg er alene med min søn og arbejde ikke udenfor skolen. Men
også savner jeg mine familie, og har brug for en der støtte mig. Så det er ret svært for mig nogle gang imellem.
• Har tænkt mig at stoppe flere gange. Trods alt møder man vidt forskellige mennesker og mobning. Men det der motivere mig er mit
uddannelse og mit liv. Uddannelsesstedet hjalp til med at finde nyt praktikplads, så det er et nyt chance.
• Inuit allat pillungit atuanngilanga, uangaana nammineq atuarniartunga uanga pillunga.
• Jeg havde ellers overvejet at tage barselsorlov da jeg fødte min anden barn i august'20.
• Sapernanga misingingama.
• Uima meeqqama ilinniaqatinga kammalaatimalu tapersersuineratingut
• ukiuni sisamanngulersuni ilinniarninni ilinniarnermusiakka naammaannarilertooqattaarlugit atugarissaarnerusinnaaneq
eqqarsaaatigileraangakku, naammassingajaleramalu aappaaguinnanngormat aajunaralaatut eeqarsaleraangama puigortarpara
• Økonomi press og fravær på grund af barnsyg
• Aap.
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Åbne kommentarer
Hvad har du selv gjort for at føle dig mindre presset?

• Apersuisarninni ilinniartitsisunut ilinniaqatinnullu saaffiginnittarninni
• At jeg skal tror på mig selv, at jeg kan klare den uddannelse. Da den uddannelse er mit drømme.
• at læse tidligt min lektier.
• Atuagassat atuartuaannarlugit takkuttuaannarlunga nalorningaangamalu aperisarnissaq.
• Der er rigtige mange som jeg kan skrive, men de vigtigste er at spille/rekordere/lytte til musik, besøge mine familie og tale med dem
om alt hvad vi kan tale om.
• gå hen til klassekammerater eller til lærerne, for at få hjælp af min uddannelse
• Hvis vi få mange lektier, spørge jeg mine med studier om de vil med til at dele alle sider og forklare hvad det handler om efter læst
• Høre på selvhjælps taler fra nettet og læse bøger hvordan jeg kan Komme videre
• Ilinniagassanut tunngatillugu nammineq akisussaaffik tingummiarpara; ilaannikkulli eqqaariikkattut atuagassiissutit "ret svær tekst"
unamminartittarpakka paasiuminaatsillugit, paasiuminaareermata ilinniartitsisup nammineerluni nalunngereerpaa. Taassumap
kingunerisinnaasarpaa suliaqarniarnermut nalornineq/paatsuunganeq, saqqummiinissamullu kajungerinninnginneq.
• Imminut maluginiarneq qanorlu anguniagaqarnerlunga maluginiarluarlugu
• Imminut piumaffigininni ilungersorninnilu angusarpakka.
• Jeg er begyndt at prøve at starte mine lektier lidt tidligere, så jeg ikke er så presset dagen før.
• Jeg har det med at ville være foran ift. at lave lektier, da det er vigtigt for mig at lave dem. Så kommer jeg til at presse mig selv lidt
for meget. Så lærer jeg lige at slippe dem lidt ved fx. at lave det jeg godt kan lide, og komme tilbage til at lave lektier når jeg ikke er
så stresset mere.
• Jeg læse tidligt end før. Eller skrive i tide.
• Lave lektierne og er forberedt
• Malinnaaniarsarineq
• Namminerminiippoq
• Når jeg accepteret min sygdom, epilepsi.. Så er det nemmere at føle mig mindre presset..
• piffissamik atorluaaniarneq pilersaarusiornerlu
• sige hvad jeg føler og at jeg ønsker accept fra andre, fordi nogle gang er jeg langsomme med at kunne læse eller skrive
• snakke med klassekammerater
• Snakke med klassekammerater, studievejledere
• Snakke med vejleder. Snakke med andre fra holdet.
• sove bedre
• Tale med psykolog.
• Tale åbent om det jeg føler på holdet har hjulpet meget for andre at se hvordan de opfører sig, tale eller hvordan de behandler folk.
• Toqukkut qaningisamik annaasaqarnikuulluta ilinniartunik siunnersortinnissannut immersuinikuuvunga neriullungalu aluaqutigissallugu.
• Uannut eqqarsaatiginerulerpunga, atuakkamillu inuunermut tunngasumik atuallattaalerlunga.
• Ullaakkut makiaartarneq.
• Unittuuitsillunga apersuisarpunga.
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