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Atorfeqareerlutik perorsaasumut ikiortitut inuutissarsiummik ilinniagartuutut 
ilinnialerniarlutik qinnuteqartunut, ilinniarnerup ingerlanissaanut pilersaarut 

Perorsaasumut ikiortitut inuutissarsiuummik ilinniagartuutut ilinnialertussap, atorfeqarfiatalu akornganni 
isumaqatigiissutigineqartut ataani allaqqapput: 
 

Suliffeqarfiup aqqa: 
 

Qinnuteqartup aqqa aamma CPR. NR.-a: 

Suliffeqarfiup pisortaa: 
 

Atorfiup taaguutaa: 

Suliffeqarfiup najugaa: 
 

Najugaq: 

Oqarasuaat aamma e-mail:  
 

Oqarasuaat aamma e-mail:  
 

Ilinniarnerup ingerlanneqarnissaanut piffissaq isumaqatigiissutaasoq:  

Immikkoortoq 1: Perorsaasumut ikiortitut ilinniarneq: 

Ukiut marluk ingerlaneranni modulit 12-it ingerlanneqassapput, taakkulu 120 ECTS-inik naatsorsorneqartarput. 1 ECTS 
27 tiiminik ilinniarluni suliaqarnermut atuiffittut naatsorsorneqarpoq. 

Matumuuna uppernarsarneqarpoq ilinnialerniarluni qinnuteqartoq, perorsaasumut 
ikiortitut, ukiut marluk ingerlaneranni modulini 12-ni ilinniarfimmi 
atuagarsornermi peqataasinnaasoq. 

Aap-imik akinermi suliffeqarfiup aningaasartuutit akissarsianut, ullormusianut, 
najugaqarnermut angalanermullu il. Il. atorneqartut isumagissavai, qinnuteqartup 
ilinniarnermini piareersarnerani, peqataaneranilu atuuttut, ilanngullugu 
ilinniarnermi ilikkagassatut anguniagaqarnermi tiimit atorneqartut – 
atorfeqarnermi isumaqatigiissutit atuuttut malillugit. 

Toqqakkat X-leruk 

Aap  Naamik  

 

Immikkoortoq 2: Ilikkagassatut anguniagaqarnermi tiimit atorneqartut 

Modulimi ataatsimi sulinermi tiimi 270-it atorneqassasut naatsorsuussaavoq, taakkunanilu imarisaatut 
oqaatigineqartut ukuupput: Modulinut peqataanissamut sulinerup nalaani piareersarneq (atuagassiaqarneq, 
suliaqarfimmut tunngasunik ilikkarsimasanik atuutsitsilerneq, modulit akornanni suliakkiussanik suliaqarneq), modulini 
peqataaneq (ilinniarfimmi annerpaamik sap. Akunneri pingasut modulimut ataatsimut), immaqalu ungasissumiit 
saqqummiiffigitinnerit aqqutissiortinnerilluunniit. Semesterimi ataatsimi modulit pingasut ingerlanneqartassapput. 

Matumuuna uppernarsarneqarpoq, ilinnialerniarluni qinnuteqartup sulinermini 
tiimit ilikkagassatut anguniagaqarnermini atorsinnaagai, ukiuni marlunni 
atorfeqarnermini.  

Toqqakkat X-leruk 

Aap  Naamik  

 

Suliffeqarfiup aamma sulisup akornanni isumaqatigiissutit uani ersarissarneqassapput, sulinermi tiimit ilikkagassatut 
anguniagaqarnermi qanoq atorneqassanersut – atorfeqarnermi isumaqatigiissutit atuuttut malillugit. 

Suliffeqarfiup sulisorlu ilinniarnerup ingerlanneqarnerani uku piumasaqaatit malillugit isumaqatigiipput: 

• Ilinniagaq pilersinneqassaaq aamma ingerlanneqassaaq Kalaallit Nunaanni, sumiiffinni 
qinnuteqarfigineqarnerpaaffinni, aatsaat ilinniarfissaqarluarnermi aamma ilinniartitsisussaqarluarfinni. 
Ilinniakkap ingerlarngani modul-it sumiiffinnut assigiinngitsunut inissinneqarsinnaassapput.  

• Modul-it, skiimat, atuagassat allatorsimaffii aammalu allat paasissutissat akuerisaareernerup kingorna 
nassiunneqassapput, Perorsaasumut ikiortitut ilinnialersussamut. 

Una isumaqatigiissut suliffeqarfiup aamma ilinniarniarluni qinnuteqartup isumaqatigiissutigaat  
 
Ulloq atsiornerlu: ___________________________  Ulloq atsiornerlu: ___________________________  
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Uddannelsesplan for erhvervsakademiuddannelsen til pædagogmedhjælper 
for ansøgere med ansættelsessted 

 
Nedenfor er aftaler indgået mellem ansættelsessted og den ansatte, som skal studere til pædagogmedhjælper 
på PI/SPS under sit ansættelsesforhold: 
 

Institutionens navn: 
 

Ansøgerens navn og cpr. Nr. : 

Institutionens leder: 
 

Stillingsbeskrivelse: 

Adresse: 
 

Adresse: 

Tlf. nr. og e-mail:  
 

Tlf. nr. og e-mail: 

Aftaleperioden for uddannelsen: 
 

Del 1: Uddannelsen som pædagogmedhjælper: 

Der er 12 moduler igennem 2 år, som er normeret til 120 ECTS. 1 ECTS svarer til studieindsats på 27 timer.  

Det bekræftes, at ansøgeren kan deltage ved 12 moduler på uddannelsen som 
studerende til pædagogmedhjælper igennem 2 år på uddannelsesstedet. 

Ved ja-valget står ansættelsesstedet for udgifterne i forbindelse med løn, dagpenge, 
opholds- og rejseudgifterne m.m. i forbindelse med den ansattes forberedelse til og  
deltagelse i modulerne, samt arbejdstimer til opfyldelse af læringsmål for studierne 
– efter de gældende regler for ansættelsesforholdet. 

Sæt X 

Ja  Nej  

 

Del 2: Arbejdstimer anvendt til opfyldelse af læringsmål 

Ved 1 modul er timeforbruget svarende til 270 arbejdstimer, hvor følgende vil blive omfattet i timeforbruget: 
studieforberedelse til moduler (litteraturlæsning, implementering af tillærte teori i praksisfællesskaber med 
institutionens brugergruppe og udarbejdelse af opgaver mellem modulerne) i arbejdstiden, deltagelse i moduler (på 
uddannelsesstedet i maks. 3 uger pr. modul) og evt. oplæg eller vejledning over distancen. Der afvikles 3 moduler 
igennem 1 semester. 

Det bekræftes, at ansøger til uddannelsen kan anvende arbejdstimer til opfyldelse 
af læringsmål for studierne igennem 2 år på ansættelsesstedet som studerende. 

Sæt X 

Ja  Nej  

 

Her præciseres aftaler mellem arbejdssted og den ansatte til afvikling af forventede arbejdstimer til opfyldelse af 
læringsmål for studierne – efter gældende regler for ansættelsesforholdet. 
 

Ansættelsessted og den ansatte er indforstået med følgende praktiske betingelser for uddannelsesforløbet: 

• Uddannelsen oprettes og gennemføres i Grønland, hvor der er flest ansøgere under forudsætning for at her er 
adgang til passende underviserfaciliteter og de rette underviserkompetencer. Modulerne under 
uddannelsesforløbet kan tilrettelægges forskellige steder. 

• Moduloversigt, undervisningsskema, litteraturliste og øvrige praktiske oplysninger sendes efter optagelse på 
uddannelsesforløbet til den ansatte, som skal studere til Pædagogmedhjælper. 

Denne uddannelsesplan er indgået mellem ansættelsessted og ansatte, som skal studere til Pædagogmedhjælper 
 
Dato og underskrift: ___________________________  Dato og underskrift: ___________________________  
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