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Du skal udfylde fire forskellige ansøgninger for at kunne 
starte på en uddannelse i Danmark 

 
1. Ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser 

udenfor Grønland findes på: www.sunngu.gl  
Følgende skal medsendes: 
• Historisk bopælsattest med alle tidligere adresser, fra fødsel og til nu. Hentes på 

www.cpr.dk – registerindsigt ved hjælp af NemID 
• Almindelig bopælsattest for husstanden hvis familien skal med 
• Kopi af skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold) 
• Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet  
Ansøgningen sendes til det Det Grønlandske Hus, hvor 1. prioritetsuddannelsen 
ligger, se ovenstående kort. Ansøgningsfrist: 1.marts  
 

2. Ansøgning om optagelse på uddannelsen sker digitalt på 
www.optagelse.dk, hvor du sætter kryds ved dansk statsborgerskab når du er 
født i Grønland eller Danmark. 

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på www.ug.dk  Hvis du er i tvivl 
kontakt Det Grønlandske Hus. 
Videregående uddannelser: 
• Kvote 1 er for ansøgere, der alene søger sig optaget på karaktergennemsnit. 

Frist: 5.juli 
• Kvote 2 er for ansøgere, der søger sig optaget på kvalifikationer ud over 

eksamensgennemsnittet. Frist 15.marts 
• Benyttes særordningen til at søge ind skal denne afkrydses. Du kan kun 

benytte særaftalen én gang. Frist: 15.marts 
Husk at uploade eksamensbeviser.  
Erhvervs- og studieforberedende uddannelser:  
Ansøgning sker via www.optagelse.dk eller ansøgningsskema fra skolen.  
Erhvervsuddannelser har skiftende frister, se www.ug.dk eller kontakt skolen. 
 
3. Ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte (Dansk SU) foretages på 

www.su.dk  
Du kan tidligst søge SU en måned før studiestart.  
Er du under 20 år skal du kontakte din vejleder i Det Grønlandske Hus vedrørende 
uddannelsesstøttemulighederne.  
For at søge SU skal du have:  
• NemID: se www.nemid.nu eller www.sullissivik.gl 
• Nemkonto: kontakt din bank  
• E-boks: se www.e-boks.dk (svar fra SU sendes til din e-boks) 
 
4. Ansøgning om bolig 
Du har selv ansvaret for at søge bolig. Se hvordan på de Grønlandske Huses 
hjemmesider eller ved at ringe til dem: 
 
København: www.sumut.dk   Tlf: 33381583 
Odense: www.dgh-odense.dk  Tlf: 66137085 
Aalborg:  www.dgh-aalborg.dk  Tlf: 98146800 
Aarhus: www.groenlandskehus.dk  Tlf: 86110288 
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Danmarkimi ilinniagaqarnissamut 
qinnuteqarneq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danmarkimi ilinniarniaruit qinnuteqaatit nassiunneqartussat 
sisamaasarput 
 
1. Kalaallit Nunnaata avataani tapiissutissanut/særydelser qinnuteqaat 

uaniippoq: www.sunngu.gl 
Uppernarsaatit piumaneqartut tamarmik nassiunneqassapput:  
• Inuugavilli sumi najugaqarsimanermut uppernarsaat. (www.cpr.dk - 

registerindsigt takuuk) 
• Ilaqutariit ilaassappata ineqatigiinnermut uppernarsaat. 
• Soraarummeernermut allagartat kopiat, (aamma efterskole-miit) 
• Ilinniarfissamut qinnuteqaatip kopia 
Ilinniagaqarneq siullertut toqqarsimasaq tunngavigalugu Kalaallit Illuannut 
Qinnuteqaat nassiunneqassaaq: Kigusinnerpaamik 1. marts. 

2. Ilinniagaqarnissamut qinnuteqaat digitaliserigaq uaniippoq: 
www.optagelse.dk, qallunaatut inuttaassuseqarnerit x-leruk 

Piumasaqaatit www.ug.dk mi paasiniakkit. Nalorniguit Kalaallit Illuat saaffigiuk. 
Qaffasinnerusunik illinniagaqarfinnut:  
• Kvote 1 karakterit kisiisa tunngavigalugit qinnuteqartunut. Kigusinnerpaamik 

5.juli 
• Kvote 2 Karakterit saniatigut piukkunnaatit tunngavigalugit qinnuteqartunut. 

Kigusinnerpaamik 15.marts 
• Immikkut isumaqatigiissut (særordning) aqqutigalugu qinnuteqaruit 

eqqaamassavat tamanna qinnuteqaammi nalunaarutiginissaa. Immikkut 
isumaqatigiissuk ataasiaannarlutit atorsinnaavat. Kigusinnerpaamik 15.marts 

Eqqaamajuk karakteritit upload-ternissaat. 
Iliniarnertuungorfinnut imaluunniit inuussutissarsiutigalugu 
ilinniagaqarfinnut: 
Qinnuteqaat www.optagelse.dk-miittoq imal. atuarfiup quppersagaaniittoq atorlugu 
qinnuteqassaatit. Qinnuteqarfissaq kingulleq eqqumaffigissavat 
allanngorarsinnaammata, uani takuneqarsinnaapput: www.ug.dk imal. atuarfissannut 
paasiniaagit 
 
3. SU-mut qinnuteqaat (Dansk SU) – www.su.dk 
Aatsaat qaammat ataaseq atualernissaq sioqqullugu qinnuteqaatigisinnaavat. 
20-it inorlugit ukioqaruit Kalaallit Illuanut saaffiginnissaatit tapisiaqarnissamut 
periarfissat pillugit. 
SU qinnutegissagukku uku pisariaqarput: 
• NemID: takuuk www.nemid.nu imal. www.sullissivik.gl  
• Nemkonto:  bankinnut saaffiginnigit 
• E-boks: takuuk www.eboks.dk , akisssutissatit E-boks-kut takusinnaavatit. 
 
4. Inissaqarnissamut qinnuteqaat 
Nammineq akisussaaffigaat inissarsiornissat. Kallaallit Illuisa nittartaagaanni 
immaluunnit sianerfigalugit paasiniaasinnaavutit qanoq inissarsiortoqartartoq:  
Aalborg: www.dgh-aalborg.dk  Tlf. 9814 6800 
Aarhus: www.groenlandskehus.dk  Tlf. 8611 0288  
Odense: www.dgh-odense.dk  Tlf. 6613 7085 
København: www.sumut.dk,  Tlf. 3391 1212                                                                                                                                    
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