SOCIALPÆDAGOGISK SEMINARIUM

EN TRYG, LÆRERIG OG
UDVIKLENDE OPLEVELSE
På Socialpædagogisk Seminarium uddanner vi blandt andet fremtidens socialassistenter,
socialhjælpere, dagtilbudsmedhjælpere og socialpædagoger. Vi stræber efter, at vores studerende og kursister efter endt uddannelse gør en positiv forskel, og at dine kompetencer
kommer i spil hver dag, når du sikrer borgere og patienter et værdigt liv. De studerende er
vores ambassadører, og vi ved, at de påtager sig den rolle med stolthed. Du påtager dig et
stort ansvar, når du rådgiver og yder omsorg og plejer med høj faglighed. Desuden kan du
hos os forvente en tryg, lærerig og udviklende skoledag.

MENNESKET SOM OMDREJNINGSPUNKT
Omdrejningspunktet for alle vores aktiviteter er mennesket. Er du interesseret i at arbejde
med mennesker, er Socialpædagogisk Seminarium det bedste sted at starte. Som studerende hos os kommer du til at sætte dig selv i spil, din skoledag bliver aktiv, og du møder en
masse forskellige undervisningsformer og måder at lære på.

På Socialpædagogisk Seminarium arbejder vi for et godt uddannelsesmiljø, og for 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

ERHVERVSUDDANNELSER OG
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

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.
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Socialpædagoguddannelsen
Den Professionsrettede Bacheloruddannelse til Socialpædagog kalder vi i daglig tale for
SPU. Her skal de studerende gennem uddannelsen erhverve sig indsigt, viden, færdigheder
og kompetencer til at varetage udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet
med pædagogarbejdet inden for et bredt arbejdsfelt samt erhverve sig grundlag for videre
uddannelse. 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.

Socialhjælperuddannelsen
Socialhjælperuddannelsen kaldes i daglig tale SHU og har til formål at uddanne socialhjælpere, som igennem deres studietid selvstændigt udvikler og tilegner sig personlige og faglige kvalifikationer til at kunne arbejde som en kvalificeret medarbejder inden for socialsektoren. Socialhjælperen vil kunne yde praktisk og personlig bistand til brugere i institutioner
og udvise respekt og yde omsorg for det enkelte menneske samt arbejde konstruktivt med
problemløsning og medvirke i dagligt samarbejde.

Socialassistentuddannelsen
Socialassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor man bestræber sig på at udbygge og grundlægge den studerendes faglige viden og færdigheder samt fagspecifikke
teoretiske og metodiske kompetencer inden for de indlagte fagområder. Uddannelsen retter
sig mod hele det pædagogiske beskæftigelsesområde og skal bidrage til at fremme den
studerendes personlige udvikling, herunder den studerendes interesse for og evne til aktiv
medvirken i det grønlandske samfund.

Dagtilbudsmedarbejder
Uddannelsen til dagtilbudsmedarbejder er en decentral pædagogisk undervisning i en kortere uddannelsessammenhæng til ikke-faguddannet personale, som i dag arbejder inden
for dagtilbudsordningen, eller som gerne vil tage uddannelsen i takt med, at der bygges
børnehaver eller etableres andre dagtilbud. Uddannelsen har til formål at give de studerende grundlæggende faglige og personlige kompetencer til at varetage arbejdet som dagtilbudsmedhjælper i daginstitutioner eller som dagplejer.

Den decentrale socialpædagoguddannelse
Den decentrale socialpædagoguddannelse skal sikre en mulighed for at dække behovet for
uddannelse af socialpædagoger i hele Grønland. Uddannelsen adskiller sig fra den professionsrettede bacheloruddannelse ved, at den bygger på en praktisk tilgang og er målrettet
erfarne socialhjælpere, der har flere års praktisk erfaring fra socialpædagogisk arbejde i en
dag- eller døgninstitution.

Kursusafdelingen
Kursusafdelingen beskriver og arrangerer kurser for ansatte inden for den sociale sektor.
Endvidere udvikler de også kurser efter forespørgsel fra institutioner, Majoriaq eller kommuner. Kurserne kan inddeles i forskellige kategorier alt efter hvordan de finansieres.
De forskellige typer kurser betyder også, at kompetenceudviklingscenteret udbyder og
udvikler kurser i samarbejde med deres samarbejdspartnere. Nogle af de mest tætte er VIA
UC, UC Syd og UC Nord. Samarbejdet gør, at man via et kursus kan få et stort udbytte, fordi
man indhenter kursusinstruktører med speciale i de enkelte fag.
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