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Bestyrelsesformandens forord

Det Grønlandske Hus i Aalborg dæk-
ker hele Region Nordjylland. Huset 
er åbent for alle og er det naturlige 
mødested for grønlændere i Dan-
mark og for alle, der er interesserede 
i Grønland. Her mødes mennesker for 
at lære hinanden at kende med ud-
gangspunkt i et tolerant og respekt-

fuldt menneskesyn. Arbejdet og samarbejdet i huset byg-
ger på en række grundlæggende værdier, der har med livet 
i huset og respekten for forskellighed at gøre.

Husets liv - Huset er et levende og åbent hus, et mødested 
og en arbejdsplads. Her mødes grønlandske og danske bru-
gere, som har glæde af husets service og aktiviteter. Huset 
er både et vindue til Grønland og en grønlandsk trædesten 
i Danmark. Vi fastholder en række traditioner f.eks. fejring 
af Grønlands Nationaldag, grønlandsk julearrangement, 
ugentlige familieaftener med spisning og kaffemik i den 
ugentlige tirsdagscafé. Huset danner også ramme om de 
grønlandske studerendes fællesspisninger samt et rigt 
foreningsliv. Vi arbejder for, at alle, der gæster Det Grøn-
landske Hus i Aalborg, oplever åbenhed og tillid, så de 
mærker, at de er en del af husets liv. Vi ønsker, at huset skal 
være synligt i lokalsamfundet. Husets liv og arbejde skal 
bidrage til at højne kendskabet til Grønland og forbedre 
grønlænderes vilkår og muligheder i Danmark.

Respekt for forskellighed - Ligeværd er et nøgleord i Det 
Grønlandske Hus i Aalborg. Her er alle ligeværdige, uanset 
baggrund. Alle brugere af husets service og aktiviteter har 
samme ret og adgang til huset, blot det sker med respekt 

for øvrige brugere og husets normer og regler. Vi arbejder 
for at skabe et fælles-skab, hvor der er højt til loftet og 
frihed til at være forskellige. Tolerance og respekt vægtes 
højt, og vi ønsker, at vi sammen med brugere og gæster 
kan udvikle et fællesskab, der er baseret på disse værdier.

Sprog - Det grønlandske sprog er centralt for den grønland-
ske identitet. Derfor er det vigtigt, at man som grønlænder 
i Danmark får mulighed for at vedligeholde sit sprog og 
komme i et grønlandsk miljø. Sproget er imidlertid også 
nøglen til det danske samfund, til uddannelse, arbejde og 
til at møde danskerne. Grønlændere i Danmark skal derfor 
have de bedste muligheder for at forbedre deres sprog-
kundskaber. Derfor vil huset, så vidt det er muligt, tilbyde 
undervisning i begge sprog samt formidle de muligheder, 
der er for sprogundervisning, så flere får mulighed for at 
forbedre deres sproglige kompetencer.

Medejerskab - Vi ønsker at anspore husets brugere til at 
ytre sig og deltage aktivt i de sammenhænge, de er i. Om 
det er som forældre til et skolebarn, som studerende eller 
som borgere i en by er underordnet. Hovedsagen er, at man 
som borger i Danmark med grønlandsk baggrund tager ak-
tivt del, hvad enten det er på det nære eller det mere over-
ordnede plan.  Det Grønlandske Hus i Aalborg har et bredt 
samarbejde både med danske og grønlandske virksom-
heder og institutioner. Samarbejdet er et vigtigt middel til 
at rodfæste og videreudvikle vores daglige arbejde samt 
skabe opmærksomhed omkring Grønland og grønlændere 
i Danmark.

Vi glæder os til at se dig i Det Grønlandske Hus i Aalborg.



Kultur- og informationsafdelingen 

I kultur- og informationsafdelingen er der ansat en medar-
bejder på halv tid, som planlægger kulturelle arrangementer 
og udstillinger i huset såvel som udenfor huset i samarbejde 
med andre kulturinstitutioner. Endvidere har hun ansvaret for 
kommunikationen med og informationen til omverdenen.

Grønlandske kunstnere, skoleforedrag og koncerter
Anne Bang Henriksen er kultur- og informations- 
medarbejder i Det Grønlandske Hus i Aalborg. Det er en 
halvtidsstilling, og hun er derfor også halvtids uddan-
nelsesvejleder. Anne er uddannet cand.mag. i kommuni-
kation og sociologi og har arbejdet i forskellige vikariater 
i huset siden juli 2010. 

Anne fortæller, at informations- og kulturafdelingen har 
mange grene. Hun står for at planlægge diverse arrange-
menter og udstillinger, og hun varetager ligeledes den eks-
terne kommunikation. På Annes initiativ lancerede Huset 
i november 2011 et nyhedsbrev, som udsendes hver eller 
hver anden måned. Det oplyser om kommende arrange-
menter og om, hvad Huset ellers tilbyder. ”Hver måned 
stiger antallet, der ønsker at modtage husets nyhedsbrev, 
og det er rigtig givende at vide, at så mange mennesker 
interesserer sig for Det Grønlandske Hus i Aalborg, og synes 
vi har noget at bidrage med” siger hun.

Et eksempel på kulturarrangementer er koncerter i huset. 
”Vi vil gerne have et par koncerter om året, hvis det kan lade 
sig gøre. Vi undersøger, hvilke bands der er populære i Grøn-
land for tiden, og hvilke bands der er populære blandt vores 
grønlandske og danske brugergruppe” fortæller Anne. 

Det Grønlandske Hus i Aalborg udstiller mange forskellige 
typer kunst, så variationen indenfor grønlandsk kunst på 
den måde vises. Der kommer også danskere i Det Grøn-
landske Hus i Aalborg, og dermed når den grønlandske 
kunst ud til en bredere gruppe end grønlændere alene. ”Vi 
vil gerne både have anerkendte grønlandske kunstnere og 
mindre anerkendte. Så kan vi være med til at promovere 
dem, der endnu ikke er så kendte, så de hjælpes på vej til at 
få et navn indenfor den grønlandske kunstverden.”

Der afholdes en del foredrag i huset med varierende emner, 
så der hele tiden tilbydes noget nyt. ”Vi kigger meget på, 
hvad der er aktuelt i de grønlandske medier, og hvad der 
kan være relevant for vores grønlandske og danske bru-
gere. Mange har en stærk tilknytning til Grønland, men 
har jo ikke mulighed for at deltage i de arrangementer, der 
foregår deroppe, så derfor forsøger vi at trække lidt af Grøn-
land herned” udtaler Anne. 

Huset holder også foredrag for forskellige foreninger, der 
selv henvender sig, fordi de gerne vil høre om Det Grøn-
landske Hus i Aalborg og om Grønland generelt. Huset har 
til opgave at formidle viden om Grønland og om Det Grøn-
landske Hus i Aalborg, så derfor vægtes foredragene højt 
og er gratis.

Det Grønlandske Hus i Aalborg tilbyder derudover skole-
foredrag for de mellemste klassetrin. ”Vi holder foredrag 
om det moderne Grønland. Rigtig mange børn har en for-
estilling om, at man i Grønland bor i iglo, kører på hunde-
slæde og tager på sælfangst. Det er også til dels rigtig, men 
det er ikke hele billedet af Grønland. Vi vil gerne oplyse om, 

at selvom man i Grønland er meget traditionsbundet, så er 
man også med i udviklingen, forklarer Anne. 

Udover at afholde egne arrangementer samarbejder huset 
også med forskellige foreninger. I november 2011 havde 
Det Grønlandske Hus i Aalborg et samarbejde med Nordisk 
Filmfestival, som foregik i Frederikshavn. Der var en grøn-
landsk temadag, hvor filmene ”Eksperimentet” og ”Hjem-
løs” blev vist. ”Vores del af arrangementet bestod i at lev-
ere grønlandsk mad og pynte lokalet op med grønlandske 
rekvisitter. Vi solgte desuden varer fra husets butik, og vi 
stillede en bus til rådighed, så vi kunne tilbyde grønlændere 
fra Aalborg transport til Frederikshavn. Arrangementet var 
rigtig godt, og det var sjovt og hyggeligt at følges derop i 
bus. Der var grin på både dansk og grønlandsk” fortæller 
Anne smilende. 

I december 2011 havde Det Grønlandske Hus i Aalborg en 
julehytte på julemarkedet på Gl. Torv i Aalborg. ”Vi så jule-

hytten som en oplagt mulighed for at promovere os selv og 
nå ud til en helt ny brugergruppe. Vi oplever desværre ofte, 
at mange ikke ved, hvad Det Grønlandske Hus i Aalborg er. 
Når vi så fortæller om huset, er der faktisk flere, der har stor 
interesse for Grønland, men de er slet ikke er klar over, at 
der findes sådan et kulturhus, hvor man kan møde grøn-
lændere og grønlandsk kultur” fortæller Anne. 

Anne fortæller om sin egen oplevelse af at arbejde i Det 
Grønlandske Hus i Aalborg: ”Jeg synes, det er rigtig spæn-
dende at arbejde i kultur- og informationsafdelingen, fordi 
det giver mig mulighed for at arrangere noget for nogle 
mennesker, som er utroligt glade for det, jeg laver. Vi er hel-
dige at have en leder, som kan lide nye idéer, og som bak-
ker en op i dem. Det er rigtig vigtigt for mig i den her afde-
ling at opleve, at der ikke er nogen idéer, der bliver kasseret 
lige med det samme. Det kan godt være, de ikke bliver til 
noget, men der er altid mulighed for at løbe med bolden og 
se, om idéen kan bære.”

Kultur- og informationsafdelingen 
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Socialafdelingen

Der er fire ansatte i socialafdelingen, hvoraf tre er socialrådgi-
vere og en er pædagog. 

Der er to ansatte tilknyttet husets åbne rådgivning, som råd-
giver og støtter herboende grønlændere i alle former for so-
ciale spørgsmål. En del af funktionen er også tolkning samt 
konsulentbistand til offentlige myndigheder i grønlandske 
spørgsmål. I funktionen ligger endvidere at planlægge, ud-
vikle og igangsætte nye sociale tiltag. 

En ansat er tilknyttet husets aktiveringsprojekt, som i samar-
bejde med Aalborg Kommune stiller tolv pladser til rådighed 
for grønlandske kontanthjælpsmodtagere. 

En er ansat til at varetage husets værested Perput, som alle 
eftermiddage i hverdagene holder åbent for grønlændere, der 
har lyst til at besøge ’et lille stykke Grønland i Aalborg’.

Projektet er kreativitet, motion og praktik
Anne Marie Rugsted er socialarbejder i Det Grønlandske 
Hus i Aalborg og er tilknyttet husets aktiveringsprojekt, 
som i daglig tale kaldes Projektet. Hun er uddannet so-
cialrådgiver og har været ansat i huset siden maj 2011.

Projektet er et samarbejde mellem Det Grønlandske Hus 
i Aalborg og Aalborg Kommune. De kontanthjælpsmod-
tagere, der bliver henvist til Projektet af Aalborg Kommune, 
er grønlændere med problemer udover ledighed. ”Nogle 
har massive problemer, mens andre er tæt på arbejdsmar-
kedet” fortæller Anne Marie. De aktiverede i Projektet har 
udover at være arbejdsløse ofte svært ved at integrere sig i 

det danske samfund, nogle har misbrugsproblemer, andre 
har samlivsproblemer, og i mange tilfælde stammer alle 
deres problemer fra omsorgssvigt i barndommen. Nogle af 
de mest velfungerende kommer i såkaldt snusepraktik i Det 
Grønlandske Hus i Aalborg, hvor de eksempelvis ekspede-
rer kunder i butikken, gør rent eller passer telefon. Projektet 
har plads til tolv kontanthjælpsmodtagere ad gangen. 

Projektet har til huse i bygninger overfor Det Grønlandske 
Hus i Aalborg og råder over et køkken med spiseplads, et 
computerlokale, to værksteder og et mødelokale med so-
faafdeling. Der er et kreativt værksted, hvor man kan lave 
alle former for håndarbejde. Vindueskarmene bugner her 
af flot, hjemmelavet jule- og påskepynt, hvoraf meget af 
det er udført i sælskind i forskellige farver. 

Bordene er fyldt med perler, stofstykker, garn og meget an-
det, som de kreative sjæle kan gå om bord i. Projektets an-
det værksted er oftest i brug, når der er mænd i aktivering. 
Her er der slibemaskiner, hvor man bl.a. kan arbejde med 
ben og slibe sten.

I husets julehytte på Gl. Torv blev der med stor succes solgt 
kunsthåndværk, som var produceret i Projektet. Butikken i 
Det Grønlandske Hus i Aalborg sælger desuden kunsthånd-
værk fra Projektet hele året. 

Anne Marie er alene om arbejdet i Projektet, og hun har 
derfor mange forskellige arbejdsopgaver. For deltagerne 
begynder dagen kl. 9 i køkkenet, hvor de alle spiser mor-
genmad og drikker kaffe sammen, inden de sættes i gang 
med dagens program. Anne Marie anvender ofte det krea-
tive værksted, hvor hun sammen med deltagerne lytter til 
grønlandsk musik, snakker og laver forskelligt håndarbejde.

”Grønlændere er generelt musiske og kreative. Det er en 
del af deres kultur, så det er oplagt, at de værksteder, vi har, 
er kreative” forklarer hun. En del af hendes arbejde består 
også i at beskrive deltagernes arbejdsevne f.eks. samarbej-
dsevne og stabilitet. Hun bruger dagligdagens opgaver 
som en metode til at observere, hvordan deltagerne går til 
opgaven med eksempelvis at lave et stykke håndarbejde. 

En gang om ugen tager deltagerne til svømning og i peri-
oder også til fitness, hvis der er tilslutning til det. ”Motion er 
med til at gøre, at man fungerer mere positivt og effektivt 
som menneske” udtaler Anne Marie. 

Der er desuden danskundervisning to formiddage om ugen, 
og ellers arrangerer Anne Marie af og til forskellige virksom-
hedsbesøg og udflugter. ”Vi har f.eks. besøgt Nordkraft, og 
jeg arrangerer også ”lær-din-by-at-kende-udflugter”, så den 
enkelte kan blive mere fortrolig med at finde rundt i Aalborg” 
fortæller hun. 

For at styrke deltagerne i det danske sprog har Anne Ma-
rie forsøgt at indføre, at der som hovedregel tales dansk. 
Årsagen er, at deltagerne skal hjælpes til at blive arbejds-
markedsparate, og de trænes på den måde i at tale dansk 
på en arbejdsplads. ”Dansk kan være svært for dem, så de 
falder nogle gange i og taler grønlandsk, men det er også 
okay” fortæller hun.

Anne Marie synes generelt godt om sit arbejde i Projektet. 
”Jeg er glad for at være her, og det er rigtig spændende 
at møde en anden kultur. Jeg synes, jeg får hjulpet de ak-
tiverede på en bedre måde, end jeg gjorde, da jeg arbejd-
ede på forvaltning. Og så kan jeg godt lide fleksibiliteten. 
Hvis det altid var det samme, jeg lavede, ville jeg jo kede 
mig” siger hun.

Socialafdelingen
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Socialafdelingen

Ikke to dage er ens i Perput
Robert Kreutzmann er socialvejleder i Det Grønlandske 
Hus i Aalborg og er tilknyttet værestedet Perput. Han 
kommer fra Grønland, men er uddannet socialrådgiver i 
Danmark og har boet her, siden han påbegyndte sin ud-
dannelse for snart 30 år siden. Robert blev ansat i huset i 
juli 2006, og bortset fra en toårsperiode, hvor han arbej-
dede som socialvejleder i Det Grønlandske Hus i Aalborg, 
har han været tilknyttet Perput.

Perput er et værested, som holder til i Aalborgs midtby. Der 
er åbent alle hverdage fra middag til tidlig aften. Perput 
har en fast brugergruppe på omkring 30-40 brugere, men 
derudover dumper mange andre ind engang imellem. De 
fleste brugere er kontanthjælpsmodtagere, enlige og grøn-
lændere, som kommer for selskabets og hyggens skyld, og 
for at møde andre grønlændere og tale grønlandsk sam-
men. Af og til kommer der gæster helt fra Brønderslev og 
Hobro. Robert fortæller, at der i februar var rekordmange 
brugere. 532 lagde vejen forbi. Det er en stor stigning i 
forhold til september og oktober sidste år, hvor der kom 
henholdsvis 408 og 428 brugere.

Aldersgruppen blandt Perputs brugere er meget blandet. 
”Den største brugergruppe er mellem 30-50 år. Selvom der 
ikke decideret er aktiviteter for børn, kommer der også en 
del børn. Vi har derudover en gruppe på fire-fem unge i 
alderen 14-18 år, som ofte kommer til vores familieaften” 
fortæller Robert. Hver onsdag er der familieaften med fæl-
lesspisning. Der kommer omkring 20-25 brugere, som sam-
men laver mad, dækker bord og bagefter hjælpes ad med 
oprydningen. Børnene kan blive passet i to timer af en fast 
tilknyttet børnepasser, mens de voksne kokkererer i køk-
kenet. Familieaftenerne kræver tilmelding og listerne ligger 
altid i Perput, så man kan tilmelde sig for to uger frem. Der 
er stor tilslutning til disse aftener.

Robert er alene om arbejdet i Perput og har derfor en del 
forskellige funktioner. Han står for planlægning af ons-
dagsspisning, holder styr på regnskabet, gør rent, taler med 
brugerne og arrangerer af og til aktiviteter. ”Mit arbejde 
består i at få hverdagen til at fungere i værestedet. Jeg sæt-
ter meget pris på, at her er en god, hyggelig og afslappet at-
mosfære, som giver brugerne lyst til at komme igen” forklar-
er han. ”Det er meget de samme mennesker, der kommer, 
så jeg kender brugerne så godt, at jeg ved, hvordan de har 
det, når de kommer. Mange er dem er pressede mennesker 
på flere forskellige måder, og der kan komme reaktioner på 
nogle problemer, som vi gerne vil tage i opløbet.” 

”Brugerne benytter også meget hinanden i forhold til at 
tale om deres problemer. Nogle kan opleve dødsfald i 
Grønland og har ikke mulighed for at rejse derop, hvilket 
de har behov for at snakke med andre om” fortæller Robert. 
Mange arbejder af forskellige årsager ikke og har dermed 

megen tid til at komme i Perput. ”De kommer som regel for 
at snakke og ikke nødvendigvis for at lave noget. Mange 
kan lide at komme og tale grønlandsk sammen. De elsker 
også at sidde omkring bordet og spille yatzy. Det er det, de 
bruger mest tid på.”

Perput er ikke præget af en masse ordensregler. Der er en 
enkelt regel, som Robert ikke oplever problemer med at 
få brugerne til at overholde, nemlig at hvis man påvirket, 
bliver man ikke lukket ind. Han har et par gange skullet 
afvise nogen i døren, men det hører til sjældenhederne og 
er foregået ganske uproblematisk. Så hverdagen forløber 
ganske fredeligt i Perput. 

Der kommer som regel mange mennesker i Perput, og no-
gle dage er lokalerne så fyldt, at luften hurtigt bliver brugt 
op. ”Her er generelt meget afslappet. Jeg ved, at mange 
bruger Perput, hvis de er i dårligt humør eller har været 
alene nogle dage. De kommer her og snakker sammen, og 
så kommer den grønlandske samværsform op i dem, hvor 
de bare sidder og siger noget sjovt og driller hinanden på 
den sjove måde. Så kommer latteren af sig selv, og de går 
glade herfra, og så er det jo klart, at de får lyst til at komme 
igen. Det er næsten hovedårsagen for et værested som det 
her, at det kan være et åndehul.”  

Selvom pladsen kan være trang, er lokalerne rigtig hyggelige 
og indbydende. Der virker næsten hjemligt med blomster i 
vindueskarmene, pyntepuder i sofaerne og et rundt spise-
bord, hvor der sidder folk og drikker kaffe. ”Alt i alt oplever 
jeg, at folk føler sig velkomne her. Vi har gode lokaler og har 
gjort noget ud af at have gode, lyse farver” siger Robert.

Robert befinder sig generelt rigtig godt i sit job. ”Jeg kan 
godt lide arbejdet, fordi der ikke er to dage, der er ens. Ud-
fordringen er hver dag at tage tingene, som de kommer. 
Man kan ikke planlægge på forhånd, selvfølgelig lige ud-
over familieaften. Alt det andet tager vi, som det kommer.”

Socialafdelingen
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Socialafdelingen

”Grønlændere er nogle dejlige, spontane mennesker”
Vibeke Sieborg er uddannet socialrådgiver og har været 
ansat i Det Grønlandske Hus i Aalborg i syv år. Her er hun 
socialvejleder og arbejder primært med åben rådgivning. 

”Alle grønlændere kan henvende sig i Det Grønlandske Hus 
i Aalborg og få råd og vejledning om et hvilket som helst 
problem, de må stå i” fortæller hun. Hun oplever, at grøn-
lænderne ofte henvender sig til hende, når de ikke ved, 
hvor de skal gå hen med deres problemer. De ved måske 
ikke, hvad de skal gøre, hvis de skal skilles, eller hvor de 
skal henvende sig, hvis de skal søge kontanthjælp. Vibekes 
funktion er derfor at kunne vise dem rette sted hen. Der er 
meget ”følgen på vej”, som hun selv udtrykker det. Også 
helt konkret fordi de har svært ved at finde rundt i Aalborg, 
der i sammenligning med grønlandske byer og bygder er 
enormt stor og travl. 

Socialafdelingen tilbyder desuden tolkning og har i Region 
Nordjylland et netværk af freelance tolke, som eksempelvis 
kan tage med grønlænderne til lægen eller sagsbehandleren.

Vibekes arbejde består også i at være igangsættende og koor-
dinerende i forhold til nye initiativer. ”Og det kan jeg godt lide 
ved min funktion. Udover individuel rådgivning skal jeg hæve 
mig op i helikopter-perspektiv for at se, hvad der foregår 
rundt i byen, hvilke tilbud der er, og hvad vi hver især tilby-
der. Hvis der er noget, der ikke bliver imødekommet, så er det 
måske der, vi kommer på banen for at prøve at udfylde det 
hul. Det er det, jeg synes, er rigtig godt, fordi det giver mig en 
god forbindelse til dem, det egentlig handler om.”

For Vibeke er det både fascinerende og udfordrende at ar-
bejde med Grønland og grønlændere. ”Grønlændere er no-
gle dejlige, spontane og umiddelbare mennesker, og det er 

også det, der gør dem til noget særligt. Tingene ikke er så 
planlagte, som de er i mit liv. Man bliver opmærksom på 
ens eget dødplanlagte liv, alt er gennemstruktureret og 
gennemregistreret i Danmark, og så kommer der en grøn-
lænder, der gør lidt op med alt det der, og det, synes jeg, 
er udfordrende” fortæller hun med smil i stemmen. ”Det er 
vildt charmerende, det kan jeg ikke stå for. Det er lidt be-
sværligt at arbejde i, man skal være ret fleksibel og utradi-
tionel, men vi bliver rusket op i, og man skal bare acceptere, 
at sådan er det.”

Måske er det denne spontanitet, der gør, at mange rejser til 
Danmark uden at have forberedt sig særlig grundigt hjem-
mefra. Nogle kommer herned uden at have et sted at bo 
eller uden at have overvejet, hvad de skal leve af. Så virke-
ligheden rammer nogle gange hårdt hernede. Hvis man 
eksempelvis ikke har en adresse, kan man ikke få kontant-
hjælp. Så en bolig skal man i hvert fald sørge for at have, in-
den man flyver herned. Det gør det hele meget nemmere, 
fordi man i hvert fald har tag over hovedet, og så kan man 
tage den der fra.

Vibeke opfordrer derfor til, at grønlændere, der overvejer at 
flytte til Danmark, forbereder sig hjemmefra, eksempelvis 
ved at kontakte et af de grønlandske huse i Danmark. ”Jeg 
bliver bare så glad, når folk mailer fra Grønland, inden de flyt-
ter herned. Så kan jeg linke til relevante sider, fortælle hvilket 
boligselskab, der har kortest ventetid, at de skal huske at 
betale dit og dat” fortæller hun begejstret. Men det er kun en 
håndfuld af de ca. 50 nye, der kommer til regionen om året, 
som hun har haft kontakt med, inden de kommer.  Så hendes 
opfordring til grønlænderne er: ”Forbered jer, så godt I kan.”  

Socialafdelingen
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Ane føler sig hjemme i huset
Ane er socialvejleder og blev fastansat i huset 1. januar 
2012. Hun kommer oprindelig fra Grønland, er uddannet 
pædagog i Danmark og har boet her de sidste 20 år.   

Ane har en del forskellige arbejdsopgaver i Huset. Ane bru-
ger meget tid på vejledning af de grønlandske brugere i 
forhold til deres individuelle behov, og hun varetager også 
ansøgninger om akutrejser til Grønland, hvis en bruger 
oplever dødsfald eller sygdom i familien. 

De brugere, der søger om akutrejser, har enten oplevet syg-
dom eller dødsfald i deres familie, der befinder sig i Grøn-
land. I sådanne situationer oplever Ane, at hun kan blive 
meget påvirket af deres situation. ”Jeg kan ikke lade være 
med at involvere mig følelsesmæssigt, fordi jeg skal forstå 
deres sorg eller chok.”

“Man skal give sig tid til at lytte til personen. Men det er 
på det praktiske plan, jeg skal hjælpe dem, og jeg skal be-
grænse min følelsesmæssige involvering. Samtidig skal jeg 
være forstående. Det er vigtigt med en balance, og det er 
en udfordring i sig selv” fortæller hun. 

Ane anvender ofte sit grønlandske modersmål i sit arbej-
de. Hun oplever, at nogle grønlændere har svært ved at 
udtrykke sig på dansk og derfor gerne vil tale grønlandsk 
med hende. ”Jeg synes, sproget er rigtig vigtigt i mit ar-
bejde” forklarer hun. ”Sprog er en stor del af os, når vi skal 
udtrykke os.” Ane har også tolkeopgaver udenfor Huset, 
hvor hun eksempelvis følges med en bruger til lægen eller 
optikeren. ”Det er en vigtig service for en bruger, som 

måske har lidt svært ved at forstå dansk” fortæller hun. Ane 
bruger også tid i husets tirsdagscafé, hvor der kommer 
mange, som gerne vil tale grønlandsk, og som fortæller his-
torier deroppefra. 

Om sin hverdag i huset fortæller Ane ”Jeg har mange spæn-
dende opgaver, synes jeg selv. Jeg har også udfordrende 
opgaver, som jeg ikke har prøvet før. Men jeg kan mærke, 
jeg brænder for dem, og jeg vil rigtig gerne lære.  Her i 
huset er der er et godt kollegaskab, hvor jeg synes, jeg pas-
ser godt ind. Der er plads til, at jeg selv prøver tingene af i 
stedet for, at jeg skal lære alt af andre. Det, synes jeg, er et 
kæmpe plus. Det gør arbejdet mere spændende.”

Udover sine egne opgaver som socialvejleder indgår Ane 
ligesom det resterende personale også i andre praktiske 
opgaver, såsom at tage telefonen eller passe butikken.  

”Jeg kan godt lide, at man hjælper hinanden med at få det 
hele til at køre, og så får man mulighed for at lave lidt an-
derledes engang imellem” siger hun. ”Jeg synes godt om, 
at der er så mange forskellige opgaver, men der er også 
meget at skulle sætte sig ind i. Sommetider er det lidt hek-
tisk, men det er også spændende.”  

Inden Ane blev ansat, brugte hun en virksomhedspraktik 
i huset til at afprøve nogle områder, hun syntes var spæn-
dende. Hun ville gerne prøve at arbejde med love og regler 
i forhold til brugernes rettigheder. ”Af og til er der plads til 

at forsøge med nye ting, og noget vi i socialafdelingen har 
tænkt kunne være godt for de nye grønlændere der kom-
mer hertil er at lave integrationsarbejde, som introduktion 
til det danske samfund.” siger Ane.

Ane fortæller, at hun generelt befinder sig rigtig godt på 
sin nye arbejdsplads. ”Jeg føler mig hjemme her, fordi her 
er så meget grønlandsk. Vi sælger jo grønlandsk mad og 
grønlandske ting, som er almindelige for mig. Kollegaerne 
er også rigtig søde til at hjælpe, når der er noget, jeg bliver 
i tvivl om. Jeg glæder mig altid til at komme på arbejde.”

Socialafdelingen
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Statistik
Vi har efterhånden lavet statistik i flere år og kan derfor 
sammenligne tal og vise en udvikling.

I diagrammet på næste side er enkelte punkter taget ud af 
den samlede statistik, og overordnet kan det siges, at udsv-
ingene er små. Dog er det værd at lægge mærke til, at antal 
henvendelser de seneste to år er steget markant. Således er 
der også sket en markant stigning i antallet af nyankomne, 
d.v.s. borgere der kommer direkte fra Grønland, hvor antal-
let i 2011 er fordoblet i forhold til årene før.

Henvendelser fra personer under 25 år skal pr. automatik 
få socialarbejderes alarmklokker til at ringe, for hvad er det, 
der gør, at så unge mennesker får brug for hjælp og støtte 
fra offentlige instanser? Det fremgår, at tallet i 2010 var 

mere end fordoblet i forhold til forrige år, og i 2011 er tallet 
igen blevet mere acceptabelt.

Udover at storbyer har en vis tiltrækningskraft på socialt 
udsatte grupper, gør nærhedsprincippet sig i høj grad 
gældende, idet langt størsteparten kommer fra Aalborg. 
Hvis vi systematisk registrerede telefoniske henvendelser, 
ville der nok være en overvægt af henvendelser fra Re-
gionen. Heldigvis kan nogle problemstillinger klares over 
telefonen.

Af statistikken fremgår også, at langt størsteparten af dem, 
der henvender sig, modtager kontanthjælp. De øvrige 
modtager andre former for overførselsindkomst som SU 
eller pension. Nogle enkelte har i henvendelsesøjeblikket 
ingen indtægt. Meget få, knap 3 %, har arbejde.
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Der er tre ansatte i uddannelsesafdelingen, hvoraf to er 
fuldtids uddannelsesvejledere og en er halvtids.  

Den ene vejleder tager sig af vejledningen af grønlandske ef-
terskoleelever i regionen, mens den anden fuldtids- og den ene 
deltidsvejleder tager sig af administrationen af grønlandsk 
uddannelsesstøtte samt vejledning af studerende i regionen.

Vejlederne varetager desuden kontakten til uddannelsesstøt-
teforvaltningen i Grønland samt til relevante institutioner og 
andre samarbejdspartnere både i Danmark og Grønland.

Den personlige kontakt til efterskoleelever
Jonathan Johnsen er uddannelsesvejleder i Det Grøn-
landske Hus i Aalborg og er primært tilknyttet grøn-
landske efterskoleelever, der går på efterskole i Region 
Nordjylland. Jonathan har arbejdet i huset i 31 år og er 
oprindelig uddannet elektriker.

Hvert år rejser 250-300 grønlandske unge til Danmark for at 
gå på efterskole. Der var i 2011 lidt over 65 grønlandske eft-
erskoleelever i Region Nordjylland. ”Seks af eleverne afbrød 
af en eller anden årsag opholdet og tog hjem. Jeg synes 
ikke, det er ret mange” udtaler Jonathan. ”Tre af dem kom 
ind på efterskole i Grønland, så reelt er det kun tre, der af-
brød opholdet. For nogle er det første gang, de tager hjem-
mefra, og det er en stor omvæltning at komme til Danmark 
både kulturelt og sprogligt.” 

Et efterskoleophold i Danmark bevilges af Det Grønlandske 
Selvstyre og administreres af Sprogcentret i Sisimiut. Det 
Grønlandske Selvstyre kræver, at de grønlændere, der tag-

er på efterskole i Danmark, har en kontaktfamilie hernede. 
Det er forældrenes eget ansvar at finde en kontaktfamilie, 
og uden en underskrevet aftale med en familie, kan de ikke 
få bevilget et efterskoleophold. 

Når efterskoleeleverne i august rejser til Danmark, flyver en 
medarbejder fra Sprogcentret med dem til Kastrup. ”De sid-
ste to år har vi sendt en medarbejder fra Aalborg til Kastrup 
for at hente de elever, som skal på efterskole i Nordjylland. 
De elever, der ikke kan blive hentet af deres kontaktfamilie, 
når de lander i Aalborg, tager vi os af. Eleverne ankommer 
til Danmark en fredag og skal først begynde på efterskole 
om søndagen, så vi tilbringer weekenden sammen med 
dem i Rødhus Klit Feriecenter. Om søndagen kører vi dem 
så rundt til deres efterskoler” fortæller Jonathan. 

De grønlandske efterskoleelever indbydes i løbet af eft-
eråret til at tilbringe en eftermiddag i Det Grønlandske 
Hus i Aalborg. ”Vi afholder et orienteringsmøde for dem 
og deres kontaktlærer, hvor de orienteres om uddannelses-
valg og vores opgave i forhold til dem. Her møder de hi-
nanden på tværs af efterskolerne. Nogle kender hinanden 
hjemmefra og er rigtig glade for at se hinanden. Vi slutter 
af med fællesspisning. Der plejer at være stor tilslutning til 
arrangementet.”

Det Grønlandske Hus i Aalborg har tre hovedopgaver i forhold 
til efterskoleeleverne i området. To af dem ligger i forbindelse 
med deres ankomst og hjemrejse, mens den sidste, vejled-
ning, er fordelt ud på hele skoleåret. ”Vi vejleder dem i forhold 
til, hvad de gerne vil, når de er færdige på efterskole. Vi står 
desuden til rådighed i løbet af året, hvis der skulle være be-
hov for det. Vi oplever, at nogle efterskoleelever ringer, hvis 
de har problemer. Vi kan også blive bedt om at komme og 
hjælpe med en samtale med en elev. Nogle skoler er vant 
til at have grønlandske elever hvert år og har tilknyttet en 
medarbejder på skolen, som tager sig af dem. Det kan være 
en medarbejder med forhåndskendskab til Grønland, en 
som kender til kulturforskellene. Men der er forskel på, hvor 
meget efterskolerne gør for de grønlandske elever.”

Jonathan møder af og til tidligere efterskoleelever, som er 
rejst tilbage til Danmark for at tage en uddannelse. ”Det er 
en glædelig oplevelse at møde dem igen” siger han. ”Det 
er positivt for mig at se, at de går videre med deres uddan-
nelsesforløb. Jeg synes i det hele taget, det er positivt med 
alle de studerende, der bliver færdige, det er dejligt at vide, 
at det er gået dem godt.” 

Jonathan har udover at være tilknyttet efterskoleelever 
også andre opgaver i huset. Han udfører en del praktiske 
opgaver og hjælper Nikolai, husets altmuligmand, hvis der 
er brug for hjælp. 

Uddannelsesafdelingen
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”Vi holder meget af ”vores” studerende”
Signe Vinter Bach og Anne Bang Henriksen er begge ud-
dannelsesvejledere i Det Grønlandske Hus i Aalborg og 
er tilknyttet de studerende, der går på en studieforbere-
dende eller en videregående uddannelse i Region Nord-
jylland. Signe har været ansat i huset siden februar 2006, 
og hun kom tilbage fra sin barsel i august 2011. Hun er 
uddannet cand. mag. i dansk og religionsvidenskab. 
Anne er halvtids uddannelsesvejleder og halvtids kultur- 
og informationsmedarbejder. 

Signe og Annes arbejdsopgaver består i at vejlede de 
grønlandske studerende i Region Nordjylland samt at ad-
ministrere den grønlandske uddannelsesstøtte. ”Det er en 
god blanding af administrativt arbejde, vejledning af og 
mailkorrespondance med de studerende” siger Signe. 

Uddannelsesafdelingen tilbyder åben vejledning, hvor de 
studerende kan dukke op, når de har behov for det. ”Det 
er et meget alsidigt arbejde og den åbne rådgivning gør, 
at hvis der kommer en studerende, der har brug for vejled-
ning, så bliver det prioriteret fremfor det administrative ar-
bejde, man måske havde planlagt” fortæller Anne. 

Arbejdet i uddannelsesafdelingen er også præget af årets 
gang. I forbindelse med ansøgningsfristen til uddan-
nelsesstøtte fylder den administrative del meget. Inden an-
søgningsfristen er der et stort behov for faglig vejledning, 
og i eksempelvis efterårsperioden er det vejledning på et 
generelt personligt plan i forhold til bl.a. hjemve og om-
væltningen ved at flytte til et nyt land, der er stort behov 
for blandt de studerende.  

Signe og Anne er meget engagerede i deres arbejde. De 
holder begge rigtig meget af ”vores studerende”, som de 
kalder dem, og bekendtskabet med dem kravler under 
huden på dem. ”Det er utrolig vigtigt, at man kan lide at 
arbejde med mennesker og tage del i andres liv. Ellers 
bør man ikke have sådan et job” udtaler Signe sig. ”Det er 
meget meningsfyldt at gøre noget for andre. Det lyder så 
banalt, men det er jo det, det er” siger Anne. ”Det er både et 
enormt givende og et enormt krævende arbejde. Vi møder 
jo nogle gange skæbnehistorier, der er rigtig barske. Vi er 
heldige med, at vi kan bruge hinanden til at få læsset af, så 
vi ikke tager for meget med hjem. Men heldigvis får vi altid 
mere igen, end det kræver.” Signe nikker samtykkende. 

For Signe og Anne er de studerende langt mere end blot er 
cpr-nummer. ”Mange lærer vi at kende gennem mange år. 

De tager måske først en ungdomsuddannelse og derefter 
en videregående uddannelse, inden de rejser hjem til en 
ny fremtid i Grønland. Så det er livshistorier og hele men-
nesker, vi lærer at kende, siger Signe. Anne fortsætter ”Det 
er helt fantastisk, og det er jo specielt ved vores job, at vi 
lærer de studerende at kende og kommer under huden på 
dem. Vi har ikke flere studerende end, at vi kan huske dem 
alle.”  ”Vi kan også huske de flestes ægtefælle og børn. No-
gle får børn, mens de læser hernede, så flere børn følger 
vi helt fra, de begynder at vokse i maven til skolealderen” 
indskyder Signe.

Langt de fleste grønlandske studerende klarer sig rigtig 
godt i Danmark, men desværre oplever Signe og Anne 
også, at nogle får hjemve og generelt har svært ved at tack-
le den omvæltning, det er at flytte til Danmark. De møder 

studerende, der blot er 17-18 år gamle, når de rejser alene 
til Danmark for at påbegynde en ungdomsuddannelse el-
ler en erhvervsuddannelse, og mange af dem flytter hjem-
mefra for første gang. ”Det er en kæmpe omvæltning at 
flytte så langt væk fra sit netværk. Man kan ikke lige tage 
hjem til sine forældre i weekenden og vaske tøj eller få et 
måltid mad sidst på måneden ligesom ens danske medstu-
derende” fortæller Signe. Der er også meget nyt, man skal 
forholde sig til. Man skal sørge for at finde møbler til sin nye 
bolig, finde rundt på et nyt studie og socialisere sig med en 
masse nye mennesker. Aalborg er også en noget større by, 
end hvad man er vant til hjemme fra Grønland. Bare det at 
finde rundt kan være svært. ”Så det er et lille kulturchok, 
der møder dem allerede de første dage i byen” siger Signe.
 
Signe og Anne forsøger at være de nye studerende så be-
hjælpelige som muligt og opfordrer dem til at komme for-
bi, hvis de har behov for hjælp eller blot en snak. ”En del 
oplever i løbet af efteråret, at de bliver lidt ensomme, og for 
nogle kan omvæltningen være meget voldsom. Desværre 
fører det i visse tilfælde til, at de afbryder deres uddannelse 
og rejser hjem” fortæller Signe. Ofte henvender de stude-
rende sig for sent til Signe og Anne, hvilket betyder, at de 
allerede har taget beslutningen om at rejse hjem og måske 
allerede har meldt sig ud af deres studie. 

Signe og Anne så derfor gerne, at flere af de studerende op-
søgte dem, inden problemerne vokser sig over hovedet på 
dem. ”Vi oplever jo med nogle af dem som kommer i tide, 
at en snak med os nogle gange kan gøre hele forskellen. 
Det kan være rart at høre, at andre også oplever det samme, 
og at de ikke er ene om at synes, det kan være svært at 

Uddannelsesafdelingen



22 23

Uddannelsesafdelingen

gennemføre. Og nogle gange har man bare brug for et 
sted, hvor man kan læsse af og få vejledning til, hvordan 
man kommer videre i sit studie.” fortæller Anne. 

Specielt de studerende, der kommer herned med familie, 
kan have svært ved at gennemføre en uddannelse. Det er 
som regel ikke på grund af uddannelsen, de rejser hjem, 
men fordi de oplever, at det kan være svært at etablere sig i 
Danmark og få familielivet til at fungere. Det kræver ekstra 
meget planlægning at rejse herned som familie. 

”Hvis de skal have familie med herned, spørger vi ind til, 
hvad familien skal lave, om de har styr på børnepasning 
eller skoleforhold, hvad de skal leve af, og om de har spa-
ret nok penge sammen, da det er dyrt at flytte herned. Alt 
sammen for at klæde dem lidt på i forhold til flytningen til 
Danmark” forklarer Signe. 

Endnu en problematik, de grønlandske studerende kan 
opleve i Danmark, er sprogbarrieren. Det Grønlandske Hus 
i Aalborg har i flere år tilbudt undervisning i akademisk 
dansk i forhold til sproglig og skriftlig formidling. Kurset 
kørte både i forårs- og efterårssemestret i 2011, men der har 
ikke været stor nok tilslutning til at oprette kurset i forårsse-
mestret 2012. Efterspørgslen har ellers været der, men flere 
har ikke kunnet overskue at deltage. ”Det, synes vi, er synd, 
fordi det er en enorm god investering, hvor de eksempelvis 
lærer at strukturere et eksamensoplæg. Kurset klæder dem 
generelt godt på og giver dem en erfaring, de kan tage 
med sig videre”, fortæller Anne. ”Vores danskkursus har kørt 
i fire år, og forhåbentlig øger pausen efterspørgslen, så vi 
igen kan starte kurset op” siger Signe. 

Arbejdet i uddannelsesafdelingen foregår ikke kun på kon-
torerne i Det Grønlandske Hus i Aalborg. ”Vi forsøger også 
at komme ud og møde nogle af de studerende på deres ud-
dannelser og samtidig skabe netværk til uddannelsesinsti-
tutionerne” fortæller Signe. ”Vi tager også af og til med de 
studerende til møder på deres uddannelsesinstituon. Det 
kan f.eks. være i relation til en samtale med en uddannelses-
vejleder, hvor de studerende gerne vil have os med. Vi har 
desværre ikke altid så god tid til det, men forsøger altid at 
møde op, når en studerende beder os om det” siger Anne. 

2011 var et travlt år, hvor både Signe og Anne var i Grøn-
land. Anne var i april til vejlederkonference i Nuuk sammen 
med vejledere fra hele Grønland og to andre vejledere fra 
de grønlandske huse i Danmark. ”Det var spændende at 
møde nogle af dem, der vejleder de studerende i Grønland, 
inden de søger ned til os. Jeg fik mulighed for at få en snak 
med dem om nogle af de problemer, vi oplever i forbindel-
se med ansøgningsprocessen. “

“Jeg brugte også turen til at skabe mig et netværk blandt 
vejlederne i Grønland. Det er meget lettere at kommu-
nikere over telefon og mail, når man har mødt hinanden 
ansigt-til-ansigt og snakket og grinet lidt sammen. Det be-
tyder at kommende studerende får en bedre vejledning af 
begge parter.”

Signe var på vejlederrejse i november, hvor hun besøgte 
studieforberedende uddannelser for at vejlede om uddan-
nelse i Danmark. 

Uddannelsesvejlederne fra De Grønlandske Huse deltager 
hvert år sammen med repræsentanter fra grønlandske ud-
dannelsesinstitutioner på en uddannelseskaravane rundt i 
Grønland. ”Jeg var så heldig at være med i Aasiaat, Sisimiut 
og Ilulissat. Det var en meget givtig tur. 

Jeg har ikke været i Grønland i fem år, så det var dejligt at 
gense uddannelsesinstitutionerne og få en fornemmelse 
af de unge, der går og drømmer om en uddannelse i Dan-
mark” fortæller Signe. Hun mødte de unge på deres hjem-
mebane og fik etableret kontakter med flere af dem, hun til 
daglig samarbejder med omkring uddannelse.

Uddannelsesafdelingen
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Statistik
Tilstrømningen af nye studerende til uddannelser i Re-
gion Nordjylland har de seneste år været stigende. Således 
havde vi 104 aktive studerende tilknyttet Uddannelsesve-
jledningen i Det Grønlandske Hus i Aalborg pr. 01.10.11.

Diagrammet viser udviklingen i antallet af ansøgninger, 
nystartede studerende og gennemførte studieforbere-
dende-, erhvervs- og videregående uddannelser i perioden 
2008-2011. Som det ses af opstillingen har der i perioden 
2008-2011 været en markant stigning af uddannelsessø-
gende i Region Nordjylland. 

Antallet af ansøgninger er steget med 41,7 %, og antallet 
af studerende, der er startet på uddannelse, er steget med 
45,6 %. Antallet af gennemførte uddannelser er til gengæld 
mere konstant. Årsagen til dette kan findes to steder. For 
det første er en stor del af stigningen for de nystartede 
studerende sket på de længerevarende videregående ud-
dannelser, og derfor vil stigningen af gennemførte uddan-
nelser først kunne måles om nogle år. For det andet oplever 
vi desværre, at vi har et større frafald blandt de uddan-
nelsessøgende. 

I 2011 har 31 studerende i Region Nordjylland afbrudt 
deres uddannelsesforløb, hvilket er et alarmerende højt 
antal. Nogle afbryder, fordi de har valgt en forkert uddan-
nelse, nogle kan ikke leve op til det faglige niveau på ud-
dannelsen, nogle har dansksproglige problemer, og nogle 
har ganske enkelt svært ved at falde til langt væk fra deres 
netværk i Grønland. 

Mange af afbryderne søger umiddelbart efter ind på en 
ny uddannelse enten i Danmark eller i Grønland, men des-
værre må vi også konstatere, at nogle falder helt ud af ud-
dannelsessystemet. Årsagerne til det høje antal afbrud i 
2011 kan findes i alle af disse årsager. 

Vi kan konstatere, at mange af afbruddene i 2011 har været 
i blandt de nystartede studerende. Ud af i alt 31 afbrud i 
2011 har 17 afbrudt indenfor de første 6 måneder af deres 
uddannelsesforløb, hvilket vil sige i alt 54,8 % af afbrud-
dene i 2011. 

At så mange afbrud sker så tidligt i uddannelsesforløbet 
indikerer, at de uddannelsessøgende ikke har været orden-
tligt forberedt på, hvad det vil sige at starte på en uddan-
nelse i Danmark, eller ikke har haft nok indsigt i den uddan-
nelse, som de søgte ind på. 

I Uddannelsesvejledningen er vi meget opmærksomme 
på det store frafald og ønsker at lægge en endnu større 
indsats i vejledningen af de studerende, både når de er 
startet på uddannelsen, men også i vejledningsforløbet i 
forbindelse med sagsbehandlingen af uddannelsesstøtte-
ansøgningerne.
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Aalborg	  pr.	  01.10.11.	  

	  

Diagrammet	  viser	  udviklingen	  i	  antallet	  af	  ansøgninger,	  nystartede	  studerende	  og	  gennemførte	  
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Nordjylland.	  Antallet	  af	  ansøgninger	  er	  steget	  med	  41,7	  %,	  og	  antallet	  af	  studerende,	  der	  er	  startet	  på	  

uddannelse,	  er	  steget	  med	  45,6	  %.	  Antallet	  af	  gennemførte	  uddannelser	  er	  til	  gengæld	  mere	  konstant.	  

Årsagen	  til	  dette	  kan	  findes	  to	  steder.	  For	  det	  første	  er	  en	  stor	  del	  af	  stigningen	  for	  de	  nystartede	  

studerende	  sket	  på	  de	  længerevarende	  videregående	  uddannelser,	  og	  derfor	  vil	  stigningen	  af	  
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Antal	  ansøgninger	  2011:	  127	   	  (2010:	  84)	  (2009:	  89)	  (2008:	  53)	  

Antal	  nystartede	  studerende	  2011:	  79	   (2010:	  66)	  (2009:	  55)	  (2008:	  36)	  

Antal	  færdige	  studerende	  2011:	  28	  	   (2010:	  15)	  (2009:	  21)	  (2008:	  23)	  

	  

I	  2011	  har	  31	  studerende	  i	  Region	  Nordjylland	  afbrudt	  deres	  uddannelsesforløb,	  hvilket	  er	  et	  alarmerende	  

højt	  antal.	  Nogle	  afbryder,	  fordi	  de	  har	  valgt	  en	  forkert	  uddannelse,	  nogle	  kan	  ikke	  leve	  op	  til	  det	  faglige	  
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Antal	  ansøgninger	  -‐	  dækker	  over	  antallet	  
af	  ansøgninger	  der	  er	  sagsbehandlet	  i	  
Uddannelsesafdelingen.	  En	  ansøger	  kan	  
godt	  tælle	  med	  flere	  gange,	  da	  denne	  kan	  
søge	  sig	  optaget	  af	  flere	  omgange	  i	  
indeværende	  år;	  eksempelvis	  på	  en	  
gymnasial	  suppleringsuddann	  

Antal	  nystartede	  studerende	  –	  dækker	  
over	  antallet	  af	  ansøgninger,	  der	  har	  
resulteret	  i	  en	  reel	  studiestart.	  

Antal	  gennemførte	  uddannelser	  –	  dækker	  
over	  antallet	  af	  afsluIede	  
uddannelsesforløb,	  der	  har	  resulteret	  i	  en	  
afsluIende	  eksamen.	  
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Ledelses- og administrationsafdelingen

Der er tre ansatte i ledelses- og administrationsafdelingen, 
heraf lederen af Det Grønlandske Hus, husets bogholder/ad-
ministrator og husets servicemedarbejder/altmuligmand.  

”Min hovedopgave er at være styrmand”
Jan Thrysøe er leder i Det Grønlandske Hus i Aalborg, 
hvilket han har været siden maj 2008. Han har boet 20 
år af sit liv i Grønland, hvor han har været bosat på den 
grønlandske østkyst og vestkyst og haft arbejde på Thule 
Airbase. Jan er oprindeligt uddannet både elektriker og 
politibetjent. 

Det er vigtigt for Jan at pointere, at Det Grønlandske Hus i 
Aalborg henvender sig til alle med interesse for Grønland. 
”Der er ikke nogen, huset i princippet ikke henvender sig til. 
Vi har plads til alle. Det er rigtig vigtigt, at vi hele tiden kan 
rumme alle lige fra den mest socialt udsatte til den store 
erhvervsvirksomhed” påpeger han.

Det Grønlandske Hus i Aalborg er beliggende i en baggård 
klemt inde mellem plejehjem og almennyttige boliger. Det 
er godt gemt væk, og mange har svært ved at finde det. ”Et 
af mine og bestyrelsens store mål er at få Det Grønlandske 
Hus på Aalborgkortet, for dét er det ikke nu” udtaler Jan sig. 

”Vi arbejder benhårdt på at få huset flyttet ind til Aalborg 
midtby og helst til et sted med vandudsigt. I Grønland bor 
man jo på kysten, det er et helt begreb deroppe, så det vil vi 
gerne kunne føre ud i livet. Lad os håbe, at det kan lade sig 
gøre, så vi kan vise den grønlandske kultur frem og fortælle 
den rigtige og den gode historie i langt højere grad, end vi 
gør nu.”

Jan har som alle andre medarbejdere i huset mange for-
skellige arbejdsopgaver. Det er en blandet landhandel, som 
han selv udtrykker det. ”Min hovedopgave er at være styr-
mand. Jeg skal først og fremmest sørge for, at vi får løst de 
opgaver, der står i vores vedtægter. Jeg skal lede og fordele 
arbejdet, som det så fint hedder” siger Jan. 

Huset har en forholdsvis flad organisationsstruktur, hvor le-
delse oftest er teamarbejde, og der i langt de fleste tilfælde er 
konsensus omkring beslutninger. ”Det gør det rigtig skønt at 
være her. Hvis man, inden man sætter et skib i søen, kan have 
nogenlunde konsensus om, hvilken vej skibet skal sejle, så er 
det rigtig nemt at være leder. Det er min filosofi, at vi skal 
være enige så langt hen af vejen, som det er muligt. Men en-
gang imellem skal der jo ledes og tages nogle beslutninger.” 

For Jan er en af styrkerne ved jobbet, at der hele tiden er 
mange bolde at holde i luften. Det skaber variation i hver-
dagen. ”Sommetider har vi dog lidt for travlt, men det ska-
ber vi jo selv, og det vil vi jo selv, så det kan vi ikke tillade os 
at klage over” siger han.  

En del af Jans opgaver er at holde foredrag. ”Konceptet er, 
at jeg bruger mig selv som omdrejningspunkt, fordi jeg har 
været så mange steder i Grønland og haft berøring med så 
meget forskelligt deroppe. Det giver en god og forståelig 
måde at komme ind i samfundet på, og så kan man hægte 
forskelligt på, afhængig af hvem man holder foredrag for” 
fortæller han. Jan holder foredrag for alle lige fra pension-
istforeninger til børnehaveklasser over ungdomsuddan-
nelser. Det er noget, han vægter højt, fordi huset på den 
måde bliver både set og hørt. ”Foredrag fra huset kostede 
oprindelig penge, men efter min mening er det en del af 
vores fornemste opgave at oplyse om Grønland, så i dag 
er det gratis. Vi vil jo gerne nå ud til så mange som muligt. 
Og vi kan se, at det giver bonus, det spreder sig som ringe 
i vandet.” 

Huset har også en del kontakt med bl.a. kommuner, skoler 
og erhvervslivet. ”Vi vil gerne have mere kontakt med er-
hvervslivet, så det arbejder vi på at få.” Jan står som regel for 
den mere overordnede kontakt til husets samarbejdspart-
nere, hvor der således bliver skabt mange nye relationer, 
men når det bliver mere fagspecifikt, tager de ansatte og 
afdelingerne i huset over. 

Jan befinder sig rigtig godt med at være leder af Det Grøn-
landske Hus i Aalborg. ”Jeg trives som en sæl i vandet. Det 
må det jo hedde, når det er Grønland, vi har med at gøre” 
siger han med et smil. Der foregår meget forskelligt i huset, 
og der kan være perioder med en del travlhed, men det 
passer Jan glimrende.  ”Det er jo helt fantastisk efter 20 år i 
Grønland at have Grønland som omdrejningspunkt i sit ar-
bejde. Det er dejligt at være i et miljø, man ved noget om, 

og som man finder sig til rette i. Det kan være udfordrende 
at arbejde med Grønland, fordi man i Grønland tænker 
anderledes og har nogle andre måder at gøre tingene på. 
Det er jeg for længst holdt op med at irritere mig over eller 
undre mig over. Jeg synes bare, at det er dejligt, at man i 
Grønland tager det hele mere afslappet og ikke altid er så 
stringente som herhjemme. Vi er et hus, der rummer begge 
kulturer, og det synes jeg, vi gør godt. Her må gerne lugte 
af sælkød, bare det ikke er hver dag. Og så har vi har en god 
blanding af dansksprogede og tosprogede medarbejdere. 
Vi er en lille flig af Grønland i Danmark, og derfor skal vi 
kunne rumme begge kulturer.”

Det var arbejdet i politiet, der i 1986 førte Jan til Grønland 
som sommerassistance i Nuuk. Han faldt pladask for Grøn-
land og flyttede derefter derop med familien. For skes år 
siden vendte han og konen hjem til Danmark, da de gerne 
ville være tættere på børnebørnene. ”Da stillingen her i 
huset dukkede op, var jeg slet ikke i tvivl om, at den skulle 
jeg selvfølgelig have. Og det fik jeg jo også” siger Jan med 
et lille grin.  

Ledelses- og administrationsafdelingen
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Tina er husets regnskabsnørd
Tina Thomsen er husets bogholder og administrator 
og har ansvar for alt, der vedrører husets regnskab og 
økonomi. Hun er uddannet all-round kontorassistent og 
har været ansat i Det Grønlandske Hus i Aalborg siden 
maj 2011.

Tinas primære opgave består i at føre husets regnskab. I 
den forbindelse administrerer hun alle bilag og fakturaer, 
som vedrører husets forskellige udgifter, eks. honorarer til 
kunstnere og musikere. ”Selve regnskabet giver jo sådan 
set sig selv” siger hun og skifter herefter over til at fortælle 
om, hvad hun ellers beskæftiger sig med.

Tina er butiksansvarlig og står for indkøb til husets butik. Det 
er også hende, der fastsætter priser på varerne og afgør, hvad 
der skal på tilbud. Hun har derudover ansvar for administra-
tionen af de boliger, huset råder over. ”Jeg står for kontakten 
mellem de studerende, der bor her, og vores boligselskab. 
Boligselskabet opkræver huslejen, og vi anviser stude-
rende hertil, så det er vores opgave at afgøre, hvem der 
flytter ind.”  Tina er også med til syn af lejlighederne og står 
for administrationen i forbindelse med ind- og udflytning. 
Hun betjener desuden kunder i butikken, hvilket hun find-
er både interessant og lærerigt, da hun her møder en bred 
skare af mennesker.

Tina fortæller om hverdagen i huset, og hvad hun synes om 
sit arbejde:
”Jeg har altid arbejdet i små virksomheder, hvor der kun er 
én i administrationen, og så skal man jo lave det hele, så 
det kan jeg godt lide ved huset. Her kommer også mange 
forskellige mennesker. Det Grønlandske Hus i Aalborg er en 
arbejdsplads, hvor man ved noget om alting og tager over, 
når der er nogen, der ikke er her. Det er jo spændende. “

“Her sker rigtig meget, så derfor kan det være svært at plan-
lægge noget fast. Sådan noget som moms og løn skal man 
ordne i god tid. Det skal ikke gøres i sidste øjeblik, fordi der 
måske er noget andet, der brænder på. Og det betyder jo 
heller ikke noget, når bare man ved det.”

Tina arbejder for øjeblikket med at skifte regnskabssystem 
og lave ny kontoplan. ”Regnskabet for 2012 kommer til at 
foregå i et regnskabssystem med en lidt mere overskuelig 
kontoplan, synes jeg selv” siger hun og griner lidt. ”Så det 
er jo heldigt, at jeg får lov at bestemme. Det er også et hus, 
hvor man får lov at bestemme selv, selvfølgelig indenfor 
nogle rammer, og det kan jeg godt lide.” 

Som udgangspunkt afviger arbejdet med regnskabet ikke 
mærkbart fra andre virksomheder. ”Regnskabet er jo bare, 
som regnskab er alle andre steder. Det specielle hos os er 
dog, at vi er en selvejende institution. Der er nogle detaljer 
med moms og sådan, men det tror jeg ikke, er så interes-
sant for nogen. Det er sådan nogen nørdeting” som Tina 
selv udtrykker det. I efteråret var hun på kursus i to dage. 
Den første dag bestod af et moms- og afgiftskursus, hvor 
fokus var på, hvad der er nyt på området. Næste dag var 

hun på et heldagskursus i lønbogføring omkring nye tiltag 
i lønbogføringssystemet. ”Det var der ikke nogen af mine 
kollegaer, der havde lyst til at vide noget om, fortæller hun 
smilende. ”Og det er fair nok.” 

Ledelses- og administrationsafdelingen
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Nikolai passer hele huset
Nikolai Bødker er altmuligmand i Det Grønlandske Hus i 
Aalborg og har været ansat siden september 2011. Han 
begyndte sin tid i huset som praktikant. 

Nikolai gik ledig og længtes efter at komme i arbejde, men 
da jobmulighederne var stort set ikke-eksisterende, tog 
han kontakt til Det Grønlandske Hus i Aalborg og tilbød, at 
han kunne komme i fire ugers ulønnet praktik. Det viste sig 
at være indbringende, for praktikken førte til fast arbejde.

Nikolai er oprindelig håndværker, men han ville gerne skifte 
til en mindre opslidende branche. ”Jeg har ikke så mange år 
tilbage på arbejdsmarkedet, og de sidste ti eller elleve år, 
eller hvor meget det nu drejer sig om, vil jeg gerne passe 
lidt bedre på mig selv.” 

Nikolais arbejdsopgaver varierer meget. ”Jeg passer hele 
huset her. Jeg gør rent og ekspederer kunder i butikken, jeg 
henter og bringer ting for Det Grønlandske Hus i Aalborg. 
Når der er udstillinger, sørger jeg for at sætte dem op og 
tage dem ned igen. Det er et spændende arbejde. Meget 
alsidigt. Jeg er glad for at arbejde her” fortæller han. Det er 
Nikolai, medarbejderne i huset kommer til, når der er no-
get praktisk, de gerne vil have ordnet. Han passer desuden 
også telefon og sørger for det praktiske arbejde i forhold til 
diverse arrangementer i huset. 

Nikolai fortæller om, hvad arbejdet betyder for ham og 
sammenligner sit job som altmuligmand med sin tidligere 
håndværkertilværelse. ”Det er jo fast arbejde. Som hånd-

værker er man vant til, at man ikke altid kan komme til på 
byggepladsen og nogle gange går hjemme i en periode 
om vinteren. Sådan er det ikke her. Jeg ved, hvad jeg skal op 
til hver dag, og det er et stort plus. Og der er masser af søde 
mennesker” siger han med tryk på masser. ”Jeg får også en 
bred kontakt udadtil, fordi jeg kommer mange steder.”

Hverdagen i Det Grønlandske Hus i Aalborg er varierende, 
fortæller Nikolai. Der afholdes eksempelvis mange arrange-
menter og udstillinger, hvor der kommer en del gæster. 
”Der sker noget hele tiden. Man ved aldrig helt, hvad da-
gen bringer” siger han og griner lidt. ”Lige pludselig kan der 
komme noget, der skal være færdigt med det samme, og så 
må man få det til at passe ind sammen med alt det andet. 
Det kan være lidt stressende, men jeg kan som regel godt 
lide det. I det store og hele er jeg meget glad for arbejdet, 
og jeg håber, jeg kan være her, indtil enten helbredet eller 
alderen siger stop.”
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Seashow

Seashow – et hav af muligheder
I perioden 5.-9. september 2011 løb uddannelsesmessen 
”Seashow – et hav af muligheder” af stabelen. Det var en 
sejlende uddannelsesmesse arrangeret af Det Grønland-
ske Hus i Aalborg, som foregik på et skib i Grønland. 

Der var hver dag ”Åbent skib”, hvor interesserede kunne 
stige om bord og høre mere om de forskellige uddannelses-
institutioner. 16 danske uddannelsesinstitutioner deltog i 
messen, og alle former for uddannelser i Nordjylland lige 
fra efterskoler til erhvervsuddannelser og universitetet var 
repræsenteret. På messen deltog desuden de studerendes 
forening Avalak, Aalborg Kommune samt seks virksom-
heder fra både Nordjylland og Grønland. Fra Det Grønland-
ske Hus i Aalborg var Jan Thrysøe, Anne Bang, Jonathan 
Johnsen, Tanja Knudsen og Vibeke Sieborg repræsenteret. 

Derudover var der grønlandske studerende med på Sea-
show bl.a. en gymnasieelev, universitetsstuderende og 
en elev fra en erhvervsuddannelse. Seashow besøgte fem 
grønlandske byer og havde i alt over 2000 besøgende. 
”Det er rigtig mange besøgende, når man tænker på be-
folkningsstørrelsen i Grønland og på, hvor mange byer 
vi besøgte, så der var rigtig stor interesse for Seashow” 
fortæller Anne, som var primus motor på projektet. 

Formålet med Seashow var ikke kun at vejlede grønland-
ske unge om uddannelser i Danmark, men også at skabe 
netværk mellem de forskellige danske og grønlandske 
uddannelsesinstitutioner. Netværket gavnede også vejle-
derne i Huset. ”Nu kender vi en vejleder på stort set alle 
store uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, så på den 

måde kan vi give bedre vejledning, fordi vi har nogen, vi 
hurtigt kan ringe til og få skabt en dialog med. Det har helt 
klart øget vores netværk” siger Anne. 

Seashow var på mange måder udbytterig. Specielt efter-
skolerne, der deltog, oplevede efterfølgende at få flere 
tilmeldinger, end de plejer. Forældrene var trygge ved 
ansigt-til-ansigt at kunne møde repræsentanter for de 
skoler, deres børn skulle gå på. Seks danske efterskoler 
var repræsenteret, og de havde fået flere tidligere efter-
skoleelever til at komme og fortælle om opholdet.  ”Jeg tror, 
skolerne fik meget ud af at være med. En efterskole har fået 
19 tilmeldinger til næste skoleår, så det tyder på, at de har 
stor gavn af at have promoveret sig deroppe” fortæller Jo-
nathan. Afgangsklasserne i Grønland var om bord på skibet 
om formiddagen, hvor de kunne snakke med de tidligere 
elever. Om eftermiddagen kunne de tage deres forældre 
med, som kunne tale med lærer fra efterskolerne. ”Det er 
den rigtige måde at gøre det på, synes jeg.  På den måde 
kender efterskolerne også lidt til de kommende elevers 
baggrund” siger Jonathan.

Seashow var også med til at øge forståelsen for den grøn-
landske kultur. ”Mange af de vejledere og undervisere, der 
var med på Seashow, var faktisk ikke klar over de kulturelle 
forskelle, der kan være ved at have grønlandsk studerende, 
og de fik åbnet øjnene for, at nogle grønlandske studerende 
kan have særlige behov” fortæller Signe. Grønlændere bliver 
som regel betragtet på lige vilkår med danske studerende, 
men for mange er dansk et fremmedsprog, hvilket kan give 
visse komplikationer i et studieliv i Danmark.

Socialkonsulent Vibeke Sieborg og socialrådgiver Jeppe 
Bülow, leder af Aalborg kommunes grønlænderenhed, del-
tog desuden i Seashow, hvor de var med til ”Åbent skib”. 
”Formålet med at have repræsentation fra den sociale ver-
den på uddannelsesmessen var, at der jo desværre nogle 
gange er behov for vejledning, hvis planerne om uddan-
nelse kuldsejler. Det kan være i tilfælde, hvor familien ikke 
trives, eller hvis man får økonomiske problemer. Nogle har 
også bare spørgsmål om sociale forhold” fortæller Vibeke.

Det Grønlandske Hus i Aalborg og Seashow fik en del pres-
seomtale i de Grønlandske medier, og efterfølgende var 
P4 på besøg i Det Grønlandske Hus i Aalborg, hvorfra de 
sendte live en hel formiddag. Fokus for udsendelsen var på 
Grønland generelt. En medarbejder fra huset lavede grøn-
landsk mad, imens hun fortalte lytterne om maden og mad-
lavningsprocessen, og flere medarbejdere blev i løbet af 
formiddagen interviewet. P4 deltog desuden på Seashow 
og sendte indimellem klip fra optagelserne deroppefra.
 
Seashow har haft en stor betydning, og efterfølgende er 
der blandt andet dannet et netværk på uddannelsesområ-

det. ”Netværket Arctic Education Network, der er en slags 
søsternetværk til Arctic Business Network, er ved at blive 
startet op, og Det Grønlandske Hus i Aalborg deltager 
naturligvis heri” fortæller Signe. 

Seashow
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Medarbejdere i Det Grønlandske Hus i Aalborg pr. 1.1.2012

Leder

Uddannelsesvejledere 

Socialvejledere

Projektmedarbejder

Værestedskoordinator (Perput)

Kultur- og informationsmedarbejder 

Bogholder/administrator

Servicemedarbejder

Jan Thrysøe

Signe Vinter Bach
Jonathan Johnsen

Vibeke Sieborg
Ane Inuk Lundblad

Anne Marie Rugsted

Robert Kreutzmann

Tanja Knudsen (på barsel)
Anne Bang Henriksen (barselsvikar)

Tina Thomsen

Nikolai Bødker

Formand
Lise-Lotte Terp
Udpeget af Grønlands Selvstyre

Næstformand
Peter Rasmussen
Udpeget af Aalborg Byråd

Mads Thomsen
Udpeget af Aalborg Byråd

Lars Bang Jensen
Udpeget af Aalborg Byråd

Claus Kleemann
Udpeget af Grønlands Selvstyre

Martha Lund Olsen
Udpeget af Grønlands Selvstyre

Rimdal Høegh
Udpeget af ”Ikinngutigiit”

Sara Fredsbo
Udpeget af ”Avalak”

Peter Freiesleben
Udpeget af Erhverv Norddanmark

Vibeke Sieborg
Personalerepræsentant

Bestyrelsen
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Årsregnskab 2011

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER    
    
     Note 2011   Budget 2011  2010
      kr.   kr.   kr.
    
Indtægter ordinære tilskud  1 4.664.000  4.737.984  4.363.000
Indtægter tilskud projekter  2 1.597.296  1.395.600  1.493.520
Sponsorater     15.000   135.000  82.677
Diverse indtægter    107.974  54.000   4.299
Honorar    3 197.723  240.000  507.020
Salg af producerede ydelser   405.200  432.000  339.923
Huslejeindtægter   4 48.700   48.000   28.050
    
Indtægter i alt     7.035.893  7.042.584  6.818.489
    
Vareforbrug    5 406.670  288.000  474.370
Personaleomkostninger  6 4.638.884  4.788.876  4.721.517
Administrationsomkostninger  7 1.298.326  1.017.000  1.047.128
Lokaleomkostninger   8 849.718  885.240  828.460
Bildrift      32.941   58.800   42.562
    
Omkostninger i alt    7.226.539  7.037.916  7.114.037
    
Driftsresultat     -190.646  4.668   -295.548
     
Finansielle indtægter   9 2.656   0   3.433
    
Årets resultat (underskud)   -187.991  4.668   -292.115
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