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Stort og varmt velkommen til Aalborg
 

forskellige livsstile, så er der også mange 
lighedspunkter

Jeg tror, man som grønlænder vil opleve, 
at vi her i Nordjylland har nogle grund-
læggende værdier og holdninger, som 
minder meget om det, du kender hjem-
mefra. 

At Grønland og Aalborg er tæt for-
bundne, skal der ikke herske tvivl om 
– og der skal heller ikke herske tvivl om, 
at vi i Aalborg er meget glade for vores 
tætte og nære venskab med Grønland.

Derfor skal du også vide, at du er meget 
velkommen her hos os.

Thomas Kastrup-Larsen
borgmester
Aalborg Kommune

Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig vel-
kommen til Aalborg. Jeg håber af hele mit 
hjerte, at du bliver glad for at bo i vores 
kommune.

Aalborg og området her omkring er et 
skønt sted at være – både for mig, mine 
børn, min kone, mine venner og mine be-
kendte. Aalborg er en glad og varm by, og 
vi gør rigtig meget for at byde nye men-
nesker hjertelig velkommen.

Det er mit håb, at du også kommer til at 
falde godt til, og at du må få nogle rigtig 
gode oplevelser her i den nordlige del af 
Danmark. 

Selvom der jo på mange måder er stor 
forskel på Grønland og Aalborg – både i 
forhold til vore kulturer, de fysiske rammer 
som fx vores natur og i det hele taget vores 
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Inussiarnersumik Aalborg-imut tikilluakutsoorit

Qamannga pisumik Aalborg-imut tikillu-
aqqorusuppakkit. Uummatinnit neriutigaara 
kommuunitsinni najugaqarnerit nuannari-
lerumaarit.

Aalborg eqqaalu najugaqarfigalugu nuan-
nersuuvoq, uannut, meeqqannut, nuli-
annut, ikinngutinnut ilisarisimasannullu. 
Aalborg illoqarfiuvoq nuannersoq aammalu 
iliuuseqartar-torujussuuvugut inuit nutaat 
tikilluaqulluarnissaannik.

Neriuutigaara, illit aamma inissilluarumaar-
tutit aammalu nuannersunik misigisaqar-
luarumaartutit maani Danmark-ip avan-
naata ilaani.

Naak Kalaallit Nunaat Aalborgilu kul-
turitigut, pinngortitap tungaatigut, 
tamakkiisumillu inooriaatsitigut assi-
giinngissuteqaraluaqisut allatigut aamma 
eqqaanartortaqartarput.

Isumaqarpunga kalaaliulluni misigineqar-
sinnaasoq maani Jylland-ip avannaani 
naleqartitagut toqqammavigalugit, 
isumagullu, ilissi aggerfissinniit eqqaanar-
tulerujussuusinnaasut.

Kalaallit Nunaat Aalborgilu imminnut 
ataqatigiinnerat qularineqanngilluinnas-
saaq, uagummi aalborgimiuusugut nuan-
naarutigeqigatsigu qanimut ikinngutigin-
ninnerput Kalaallit Nunaallu. 

Taamaattumik ilisimassavat, uatsinniit 
maanga tikilluaqquneqaravit.

Thomas Kastrup-Larsen
borgmester
Aalborg Kommune
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Indledning

Vidste du at der er et lille stykke Grønland i 
Aalborg?  

At flytte fra Grønland til Danmark er ikke 
lige så nemt som man tror. Der er mange 
ting der skal tages stilling til. Det kender 
jeg selv fra dengang jeg skulle ned og læse.  
Hvor skal jeg henvende mig med støtte til 
bolig, børnehaveplads, eller hvor får jeg fat 
i NemId? Skattespørgsmål? 

Vi kan altid guide dig igennem din nye 
hjemby, eller også kan vi finde nogle der 
kan, du behøver bare at sige til. Vi er her 
også, hvis du har brug for at snakke. Som 
ny direktør af Det Grønlandske Hus i Aal-
borg, vil også jeg være med til at gøre din 
nye hjemby et dejligt sted at være.

Du er altid velkommen til at kontakte os 
ved at

•	 kigge	forbi	Det	Grønlandske	Hus	på
  Umanakvej 25, 9210 Aalborg SØ 
•	 kigge	forbi	vores	samlingssted	
 Tamassa, Ågade 9, 9000 Aalborg
•	 ringe	på	tlf.	98	14	68	00
•	 besøge	vores	hjemmeside	
 www.dgh-aalborg.dk som også
 giver svar på mange spørgsmål
•	 skrive	til	vores	mail	
 aalborg@dgh-aalborg.dk
•	 finde	os	på	facebook:	
 Det Grønlandske Hus i Aalborg
 
Med venlig hilsen
Søren Stach Nielsen
Direktør 

3. oplag, redigeret oktober 2014
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Aallaqqaasiut

Ilisimaviuk Kalaallit Nunaata ilamerna 
Aalborg-imiimmat?

Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nuul-
luni imaannaalaanngilaq. Sorpassuupput 
nalilingassat. Nalunngilara qanga nuullunga 
ilinniariarnikuugama. Sumut saaffiginnis-
saanga ineqarnermut tapiiffigitissanguma, 
meeqqerivimmi meeqqat inissaanik in-
niminniissanguma imaluunniit sumi Nemid-
mik pissarsissaanga? Akileraarutinut 
apeqqutinut?

Illoqarfik angerlarsimaffigilikkakkoorlugu 
aqqutissiussinnaavatsigit, imaluunnit pisin-
naasunik ujarliussinnaavatsigit, oqaannas-
saatit. Oqaloqateqarnissarnik pisariaqar-
titsiguvit aamma uagut tamaaniippugut. 
Kalaallit Illuata Ittortaavatut illoqarfik 
angerlarsimaffittaat nuannersooqqullugu 
suleqataajumaarpunga.
Kalaallit Illuanut alakkaannissannut tikillu-

aqquneqarputit/si	uunga:	
•	 Kalaallit	Illuat,	Umanakvej	25,	
 9210 Aalborg SØ, 
•	 Naapittarfitsinnut	Tamassa-mut,
 Ågade 9, 9000 Aalbog
•	 imaluunniit	oqarasuaammut
 98146800. 
•	 Nittartagaq	www.dgh-aalborg.dk
 aamma apeqquterpaalunnik 
 akissuteqarsinnaavoq. 
•	 Allaffigisinnaavatsigut	Email:	
 aalborg@dgh-aalborg.dk
•	 facebook-imi	takusinnaavatsigut;	
 Det Grønlandske Hus i Aalborg.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Søren Stach Nielsen
Pisortaq 

Nittartagaq nutarteqqinneqarpoq 
oktober 2014
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Når du har fundet en bolig kan du søge 
kommunen om boligsikring og boligind-
skudslån. Det er vigtigt at du ikke under-
skriver en huslejekontrakt/lejeaftale, før 
du er sikker på at kunne skaffe beløbet til 
indskud eller depositum.

Du kan finde de forskellige boligselskaber 
her www.boligportal.dk/aalborg 

Hvis du ikke allerede er skrevet op til en 
bolig, kan du melde dig ind i et boligselskab. 
Det koster 150-200 kroner at blive meldt 
ind. 

Du kan også søge bolig ved private udle-
jere,	der	ofte	har	annoncer	i	søndagsavisen	
eller på internettet. 

Vær opmærksom på ventetid, og meld dig 
ind hvor ventetiden er kortest. Det anbefa-
les, at du melder dig ind i flere selskaber.

Bolig



9Velkommen til AAlborg / AAlborg-imUt tikillUArit

Inissiaatileqatigiiffinnut allatsereersi-
manngikkuit inissarsiortutut allatsillutit il-
aasortanngorsinnaavutit. Ilaasortanngorneq 
150-200 kr.-nik akeqartarput. 

Aamma namminersorlutik inissianik attar-
tortitsisartuni inissarsiorsinnaavutit, taakku 
akulikitsunik aviisitigoorlugit imaluunniit in-
ternet-koorlugit neqerooruteqartarput.

Utaqqinissap sivisussusaa maluginiarniariuk, 
utaqqinannginnerpaarlu qinerlugu. Innersu-
ussutigissavarput, inissiaatileqatigiiffinnut 

arlalinnut allatsissasutit. Inissiamik nas-
saaruit kommune-mut ineqarnermut ta-
piissutinik iserternermullu akiliutissaq 
qinnutigineqarsinnaavoq. Pingaaruteqar-
luinnarpoq inigerusutavit attartorneranut 
isumaqatigiissut atsiorfigissannginnakkit 
inimut akiliutissaq siumoortumillu akiliu-
tissaq qulakkeertinnagit.

Inissiaatileqatigiiffiit	 uani	 takusinnaavatit:	
www.boligportal.dk/aalborg 

Inissiaq
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Folkeregister og lægevalg

Når du er flyttet til Danmark, skal du inden 
5 dage tilmelde dig folkeregisteret i din 
kommune.	Er	du	ikke	tilmeldt	folkeregis-
teret kan du ikke modtage offentlig hjælp.

1. Du får en bolig og dermed en adresse
2. Du tilmelder dig folkeregisteret og væl-
 ger samtidig læge. 
3.	Efter	ca.	14	dage	får	du	tilsendt	et	sund-
 hedskort. 

http://www.aalborgkommune.dk/Borger/
borgerservice/Flytte/Sider/Anmeld-flyt-
ning.aspx

Husk at Post Danmark også skal have 
besked om din flytning, se www.borger.dk

Når du er flyttet skal du sætte navn på 
postkasse/brevsprækken, så posten kan 
aflevere breve det rigtige sted.

Sundhedskortet giver adgang til 
•	 gratis	lægehjælp	ved	praktiserende
 læge – Man skal ringe og bestille
 tid.
•	 gratis	akut	lægehjælp	på	skadestuen
 – Man skal først ringe til vagtlægen,
 70 150 300, som har åbent alle 
 hverdage kl. 16-08 og lørdage, 
 søn- og helligdage hele døgnet.
•	 indlæggelse	på	sygehus.	
 
Medicinudgifter	og	tandlæge	skal	man	
selv betale. 
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Danmarkimut nutseruit ullut tallimat qaan-
giutsinnagit kommune-nni inunnut nalu-
naarsuiffimmut nuuttutut nalunaassaatit. 
Nalunaanngikkuit pisortaniit ikiorneqarsin-
naanngilatit. 

1. Initaassaatit soorunalimi adressetaassal-
 lutit
2. Inunnik nalunaarsuiffimmi allatsikkuit
 taammaliorninni aamma nakorsartaarnis-
 sannik qinnuteqassaatit.
3. Sapaatip akunnerisa marluk missaai 
 qaangiuppata sundhedskort-i allakka-
 tigut tigussavat.

Una	aamma	takuuk:	http://www.aalborg-
kommune.dk/Borger/borgerservice/Fly-
tte/Sider/Anmeld-flytning.aspx

Eqqaamajuk	Post	Danmark	aamma	nuun-
nernik nalunaarfigineqassammat,nittortag
aq takuuk www.borger.dk

Nooreeruit allakkanut nakkartitsivinnut 
atit ikkutissangakku, allakkerisup allakkat 
piffimmut eqqortumut tunniunniassam-
magit.

Sundhedskort-i isissutaasarpoq uku-
nunnga
•	 Akeqanngitsumik	nakorsiarsin-
 naallutit illit nakorsanni – Piffissamik
  inniminneeqqaarsimassaatit
•	 Akeqanngitsumik	nakorsiarsin-
 naallutit pinartumik ajoqusernermi
 – sianeqqaassaatit nakorsamut 
 vagt-iusumut, 70 150 300, 
 ulluinnarni ammasarput nal. 16-08
 arfininngorneq sapaat nalliuttunilu
 ulloq unnuarlu saaffigineqarsinnaal-
 luni
•	 Napparsimavimmut	unitsitsineq
 
Nakorsaatinut kigutillu nakorsaanut anin-
gaasartuutit nammineq akiligassaapput

Inunni nalunaarsuiffik aammalu nakorsamik toqqaaneq
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NemID

Offentlige myndigheder kræver, at man 
som borger henvender sig til dem digitalt. 
Man kan således ikke komme i kontakt med 
myndigheden personligt eller telefonisk.  
Du skal derfor have en NemID. 

På www.nemid.nu kan man bestille en 

NemID, som er din personlige adgang 
til nettet. Med en Nem ID kan du melde 
flytning, søge om plads til børn i daginsti-
tution, søge om familieydelser, logge på 
netbank, skat.dk, borger.dk og benytte 
dig af digitale løsninger.

NemID

Pisortaqarfiit piumasaqarput, imminer-
minut innuttaasoq  saaffiginnittassasoq 
qarasaasiakkut.  Taamaammat ornigulluni 
oqarasuaatikkulluunniit saaffiginninneq 
ajornartarpoq. Taamaammat NemId-qar-
tariaqarputit. 

Uani www.nemid.nu NemId-taarnissat piu-

massavat tassalu NemId illit internetimi 
ilisarnaatitut atuutsilissallugu. NemId 
atorlugu	ukununnga	isersinnaalissaatit;	
netbank, skat.dk, borger.dk 
Aammalumi internet-ikkut allat 
atorneqarsinnaaneri periarfissaallutik.
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Tandlæge

Der er gratis tandbehandling for børn i den 
kommunale tandpleje.

Voksne over 18 år skal selv finde en tand-

læge og skal selv betale for undersøgelse 
og behandling

Kigutilerisoq

Meeqqat kigutaat atuarfiup kigutileriviini 
akeqanngitsumik suliarineqartarput. 

Inersimasut 18-ileereernikut nammin-
neq kigutilerisussaminnik toqqaassapput, 

namminerlu misissortinneq suliaritinnerlu 
akilissallugit. 
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Arbejde

9000 Aalborg, 99 31 90 00. Her skal du 
lave et CV om din uddannelse og tidligere 
erhvervserfaring.

Jobsøgning se f.eks. www.jobnet.dk

75 % af alle jobs bliver besat via netværk 
– man kender én, der kender én… Som 
nytilflyttet grønlænder har man ikke det 
netværk. Derfor kan kommunale tilbud 
om praktik og arbejdsprøvning hjælpe en 
ind på arbejdsmarkedet.

For at få et godt liv i Danmark er det af stor 
betydning at du har et arbejde. Selv om 
du har en uddannelse fra Grønland kan det 
være	nødvendigt	for	dig	at	tage	specielle	
kurser eller en helt ny uddannelse.

Et	job	er	en	god	måde	at	lære	mere	om	det	
danske samfund, den danske kultur, ar-
bejdsmoral og arbejdsmarkedsforholdene. 
Alle disse forhold kan være meget forskel-
lige fra det, du kender til fra Grønland.

Hvis du ikke har arbejde, og derfor ikke kan 
forsørge dig selv, skal du henvende dig til 
Jobcentret,	Vestre	Havnepromenade	15,	
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Suliffeqarneq

Danmark-imi inuunerissaarusukkuit pingaa-
ruteqarpoq suliffeqarnissat.
Kalaallit Nunaanniit ilinniagaqarsimagalu-
arlutit pisariaqarsinnaavoq immikkuullaris-
sumik pikkorissartariaqarnissat, imaluunniit 
nutaamik ilinniaqqinneq pisariaqarsinnaal-
luni. 

Suliffeqarneq aqqutigalugu Danmar-
kimi inuiaqatigiinnut pulalluarsinnaavutit, 
qallunaat piorsarsimassusiat aammalu 
suliffeqarfinni pissutsinut sungiussisinnaa-
vutit ilikkagaqarluarsinnaallutillu. Pissutsit 
ileqquusullu Kalaallit Nunaani ilisimasan-
niik allaassuteqarsinnaapput, taamaamallu 
kalaallit ilaasa Danmarkimi suliffeqarfiit 
pulaffigiuminaatsissinnaasarpaat.

Suliffeqanngikkuit  ilinnullu pilersorsin-

naanak suliffissarsiornermi allaffimmut 
(Jobcentret,	Vestre	Havnepromenade	15,	
9000 Aalborg, oqarasuaat 99 31 90 00.) 
saaffiginnissaatit. Tassani immersugassaq 
CV immersussavat, illit atuarsimanerit, 
ilinniarsimanerit, suliffiillu misilittarsima-
satit allaaseralugit.

Suliffissarsiorneq assersuutigalugu ug-
guuna	pisinnaavoq;	www.jobnet.dk

Suliffiit tamarmiusut 75% inuttalerneqar-
tarput attaveqaatit aqqutigalugit – na-
lunngisaqaraanni, nalunngisalimmik…. 
Kalaaliulluni nooqqammerluni attaveqa-
ateqarnanngilaq. Taamaattumik kom-
muunip neqeroorutai suliffinnik misiliinerit 
suliffissarsinissamik ikiuutaasinnaapput.
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Kontanthjælp og aktivering

skal deltage i aktivering. Aktivering kan 
omfatte	f.eks.	vejledning,	opkvalificering	i	
uddannelse eller danskundervisning.
Du skal reagere på henvendelser fra 
kommunen, og møde til indkaldte tids-
punkter. Du skal melde dig ledig på www.
jobnet.dk. Vær opmærksom på at sam-
levere har gensidig forsørgerpligt på linje 
med ægtefæller.

Kontanthjælpsmodtagere skal selv betale 
husleje og andre faste udgifter af den 
hjælp de modtager.

http://www.aalborgkommune.dk/Bor-
ger/Voksne/Oekonomisk-stoette/Sider/
Ansogningsguidetilkontanthjaelp.aspx

Har du ikke mulighed for selv at skaffe dig 
et arbejde, og er du således ikke i stand til 
at forsørge dig selv, kan du ansøge kom-
munen om kontanthjælp. 
Er	du	under	30	år	skal	du	henvende	dig	i	
Uddannelseshuset, Kayerødsgade 37, 1., 
9000 Aalborg.
Er	du	over	30	år	skal	du	henvende	dig	i	Job	
huset, Vestre Havnepromenade 15, 9000 
Aalborg.

Du skal have en adresse for at få kontant-
hjælp. Du kan tidligst modtage kontant-
hjælp en måned efter den første henven-
delse til kommunen. Der er dog mulighed 
for at få bevilget engangshjælp. For at få 
udbetalt kontanthjælp skal du følge den 
plan kommunen udarbejder.

For at modtage kontanthjælp skal du stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet og du 
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Aningaasatigut ikiorserneqarneq aammalu 
sammisassaqartitsivik

lutit. Sammisassaqartitsivinni suliarineqa-
rsinnaasut ilagaat siunnersortinneq, ilin-
niaqqinnissamut qaffassarneq imaluunniit 
qallunaat oqaasiinik ilinniarneq.
Kommuunimiit saaffiginnissutit qisuari-
arfigisassavatit aamma aggersaanerni 
piffissaliussami aggertarlutit.
Suliffissarsiortutut nalunaartassaatit uani 
www.jobnet.dk
Malugiuk inooqatigiit aappariittulli pil-
erssuisussaaqatigiimmata.
 
Ikiorsiutinik pisartut ineqarnertik nam-
mineerlutik akilersortarpaat, aammalu 
akilersugassat allat nalinginnaasut tak-
kuninnga ikiorsiutinik nammineq akilis-
sallugit.

Tamakku	pillugit	una	takujuk;	http://
www.aalborgkommune.dk/Borger/
Voksne/Oekonomisk-stoette/Sider/An-
sogningsguidetilkontanthjaelp.aspx

Nammineerlutit suliffittaarsinnaanngikkuit 
imminullu pilersorsinnaanak kommunemi-
nngaaniik aningaasatigut ikiorsiutinik pisar-
tagaqalertussatut qinnuteqarsinnaavutit. 
30-it inorlugit ukioqaruvit uunga saaffigin-
nissaatit Uddannelseshuset, Kayerødsgade 
37, 1., 9000 Aalborg.
30-it sinnerlugit ukioqaruvit uunga saaf-
figinnissaatit Job huset, Vestre Havneprom-
enade 15, 9000 Aalborg.

Najugaqarfeqassaatit/adresseqarlutit anin-
gaasanik ikiorsiissutinik pisartagaqassaguit.
Qinnuteqaruit siusinnerpaamik qaammat 
ataaseq qaangiuppat aatsaat siullerpaamik 
pissaatit. Ataasiaannartumik ikiorsiissuti-
nik akuerineqarneq periarfissaasinnaavoq. 
Pisartagaqalissaguit kommunep pilersaa-
rutit innersuussutai malittariaqarpatit.

Aningaasanik ikiorsiissutinik pisartagaqas-
saguvit sulisussaasutut piareersimassaatit 
sammisassaqartitsivinnullu peqataasassal-
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Sagsbehandler

Aalborg Kommune har oprettet en særlig 
grønlænderenhed, som tager sig af grøn-
landske kontanthjælpsmodtagere, der har 
andre problemer end ledighed. Der er to 
forskellige	sagsbehandlere:	i	socialcenter,	
som	tager	sig	af	din	økonomi,	og	i	jobcen-
ter, der tager sig af beskæftigelse, aktive-
ring, pension, m.v.

Grønlænderenheden har adresse på Kastet-
vej 26, 2. sal, 9000 Aalborg.

Hvis du skal tale med en sagsbehandler 
ved kommunen, skal du bestille tid. Du 
skal forvente 14 dages sagsbehandlings-
tid. Det er vigtigt, at du inden mødet 
spørger om, hvilke papirer du skal med-
bringe. Når du har de rigtige papirer med 
allerede ved første møde, får du hurtige-
re svar på din ansøgning.
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Kommunemi siunnersorti

Aalborg-ip kommuneani kalaallinut siunner-
suisartut ataatsimut katinneqarnikuupput 
Grønlænderenhedenimik taaguutillit, taak-
kulu suliassaraat kalaallit suliffissaaleqinerisa 
saniatigut ajornartorsiutillit siunnersussallu-
git. Assigiinngitsunik marlunnik sullissiso-
qarpoq:	Socialcenter-imi	isumagineqarluni	
aningaasaqarnerit	taavalu	jobcenter-imi	
suliaqarneq, suliffinnik misiliinerit, pensionit 
il.il.

Grønlænderenheden	uaniippoq;	Kastetvej	
26, 2. sal, 9000 Aalborg.

Kommunep sullissisui/siunnersortit oqa-
loqatigerusukkukkit inniminneeqqaartari-
aqarputit. Ilimagissavat sullinneqarnerit 
sapaatip akunnerinik marlunnik sivisus-
suseqarsinnaammat. Pingaaruteqarpoq 
ornigutinnginninni aperinissat suut pap-
piaqqat pingaaruteqartut nassassaneritit. 
Pappiaqqat pingaarutillit ornigunnermi 
siullermi nassarukkit qinnuteqaaternut 
piaarnerusumik akineqassaatit.
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Skole

Er	dine	børn	i	den	skolepligtige	alder	skal	de	
tilmeldes skolen så hurtigt som muligt. Du 
skal henvende dig på den skole, der ligger i 
dit lokalområde.
Kommunen meddeler dig derefter hvilken 
skole, dine børn skal indmeldes på. Hvis 
dine børn har behov for ekstra hjælp p.g.a. 

sproget bliver de henvist til en modtager-
klasse, som findes på bestemte skoler.

www.aalborgkommune.dk/Borger/
boern-og-unge/i-skole/Sider/Skolestart.
aspx

Atuarfik

Meeqqat(it) atuartussaappat(a) tuavior-
tumik atuarfimmut allatsissavat(it).  Atu-
arfik ilissinnut qaninnerpaaq saaffigissavat. 
Kingorna kommunep nalunaarfigissavaatit 
meeqqat(it) atuarfimmi sorlermi atualis-
sanersut. Meeqqat(it)  qallunaat oqaasiisa 
ilinnarniarnerini immikkoortumik ikiortari-

aqarpata tikeqqaartut klasseani aallar-
titinneqassaaq, taamaaliortoqassapallu 
atuarfiit aalajangersimasut qinerneqar-
tarput.
Una	takujuk;	www.aalborgkommune.dk/
Borger/boern-og-unge/i-skole/Sider/
Skolestart.aspx
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Skolefritidsordning/DUS

Pasning af børn før og efter skoletid fore-
går i DUS-ordningen, som er til børn fra 0. 
til 3. klasse.

Tilmeld på 
www.pladsanvisningen-online.dk

Skolefritidsordning/DUS (meeqqat atuareeraangata 
paaqqinnittarfik atuarfimmut atasoq)

Meeqqat atualeqqaat 3. klasse-lu ilann-
gullugu atuartut atuareeraangamik DUSimi 
paarineqarsinnaapput. Tassunga allatsinneq 

uani	pisarpoq;	
www.pladsanvisningen-online.dk
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Børn 0-2 år kan tilmeldes dagpleje eller 
vuggestue, børn 3-5 år kan tilmeldes bør-
nehave, på www.pladsanvisningen-online.
dk.
Du kan søge om hel økonomisk friplads 
(gratis pasning) eller delvis økonomisk 

friplads til dit barn, hvis den samlede 
husstandsindkomst maksimalt er kr. 
502.200 pr. (1. 1. 2014) 

	http://www.aalborg.dk/familie-og-bo-
ern/boernepasning/skriv-dit-barn-op

Dagpleje og børnehave
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Ulluunerani meeqqanik paaqqinnittarfik

Meeqqat ukioqalernikuunngitsuniik marlun-
nik ukiulinnut meeqqerisunut vuggestu-
enulluunniit allatsissinnaapput, pingasuniillu 
tallimanut ukiullit børnehavemimut, Aajuna 
kommunep meeqqerivinnut unnersuussuta-
ata adressea www.pladsanvisningen-online.
dk. Fripladsimik (ilissinnut akeqanngit-
sumik) ilivitsuusumik imaluunniit ilaan-

naartumik qinnuteqarsinnaavutit, ilissinni 
najugaqartut tamarmik isertitaat katillugit 
ukiumut 502.200-iuppata annerpaamik 
(1.1.2014-miik atuuttoq). 

Uani	takujuk;	http://www.aalborg.dk/
familie-og-boern/boernepasning/skriv-
dit-barn-op
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Børneydelser – bidrag og tilskud

Børnefamilieydelse er et beløb, der auto-
matisk udbetales til alle mødre, der har 
forældremyndigheden over et barn, der 
bor her. Hvis barnets far har forældremyn-
digheden over barnet vil pengene blive 
tilsendt ham.

Hvis forældre ikke bor sammen, skal den, 
der ikke har barnet boende, betale børnebi-
drag til den anden. 
Børnebidrag kan du få udbetalt af det of-
fentlige, hvis du medbringer bidragsresolu-
tionen til kommunen.

Man kan få ordinært børnetilskud, hvis 
man er enlig, og har barnet boende hos 
sig. Man skal ansøge om ordinært børne-
tilskud hos kommunen. 

Endvidere	har	man	ret	til	et	særligt	bør-
netilskud, f.eks. hvis den ene forældre er 
død, eller faderskabet ikke er fastslået.

www.borger.dk/Sider/default.aspx
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Meeqqanut tapiissutit/akiliutit 
allatullu meeqqanut tapiliutit

Ilaqutariinnut meerartalinnut tapiissutit 
tassaapput Danmark-imi anaanaasunut 
tamanut meeqqaminnut maanilu najugalin-
nut oqartussaasuseqartunut tunniunneqa-
rtartut. Ataataasoq meeqqaminut oqartus-
saaffik tigummiarpagu tapiissutit tassunga 
tunniunneqassapput. 

Angajoqqaajusut najugaqatigiinngippata 
meeqqamik tigumminninngitsoq aappa-
minut akilersuissaaq. 
Meeqqamut akilersuut pisortaqarfikkoorlu-
gu pisinnaavat, allagaq akilersuinissamut 
isumaqatigiissut kommune-mut nassarlugu. 

Kisimiittuugaanni meerarlu tigummiarlugu 
meeqqanut tapiissutinik pisoqarsinnaa-
voq. Tapiissutit kommune-mut qinnutigi-
neqassapput. 

Kiisalu pisinnaatitaaffeqarputit immik-
kuullarissumik meeqqamut tapiliummik 
pisartagaqarnissaq, angajoqqaat aappaa 
toqukkut qimagussimappat, imaluunniit 
ataatassarsiuussineq iluarsisimanngippat.

Una	takujuk;	www.borger.dk/Sider/de-
fault.aspx
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Bisidder

Man har ret til at have en bisidder med ved 
møder med det offentlige. 

En	bisidder	er	en	person	du	vælger	som	
din	støtte	f.eks.	til	et	møde.	En	bisidder	kan	
hjælpe med til at bevare overblikket, og 

måske repetere aftaler og andre resul-
tater af mødet. 

Har du brug for at have en bisidder med 
til et møde kan du kontakte Det Grøn-
landske Hus.

Illersuisoq 

Pisortaqarfinni oqaloqateqassaguit pisin-
naatitaavutit illersuisumik ilaqarnissannik.

Illersuisup oqaloqateqarninni malinnaas-
saaq, oqaloqatigisallu oqariartuutaanik 
uteqqiisinnaalluni, soorlu isumaqatigiis-

sutit oqaloqatigiinnermilu naammassisat 
suunersut. Illersuisoqarnissannik pisari-
aqartitsiguit soorlu kommunemi sullis-
sisunnik oqaloqateqarniaruit Kalaallit Illua 
attavigissavat.
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Tolkning

Enhver,	der	har	svært	ved	at	tale	eller	for-
stå det danske sprog har ret til at få tolke-
bistand. Har du brug for tolk, f.eks. ved en 
forældresamtale i skole eller daginstitution, 
eller hos din læge eller sagsbehandler, skal 
du gøre opmærksom på det, for det er læ-
gen, sagsbehandleren, eller anden offentlig 

myndighed, der skal rekvirere og betale 
for tolken.
Det Grønlandske Hus kan være behjæl-
pelig med at finde en tolk, ligesom vi kan 
betale for tolkebistand, hvor ingen andre 
er forpligtede.

Oqalutseqarneq

Kinaluunniit qallunaat oqaasiinik nalorsartoq 
pisinnaatitaavoq oqalutseqarnissaminut. 
Oqalutsimik pisariaqartitsisoqarsinnaavoq 
soorlu, angajoqqaat atuarfimmi ataatsimiin-
neranni, meeqqerivinni, nakorsanni imalu-
unniit siunnersortinni. Allaffeqarfiit ornitatit 
illit ilisimatissavatit oqalutseqarnissavit 
pisariaqarneranik, taakkuuppummi oqalut-

simik inniminniisussat aammalu taakku 
akilertussaallugu. 
Kalaallit Illuat oqalutsissamik ujarlernermi 
ikiuussinnaavoq, aammalu qulaatigut ta-
agukkat avataaniittuni  oqalutseqarnissat 
pisariaqartikkukku, allat pisussaanngip-
pata Kalaallit Illuata akiligaanik oqalutsi-
lerneqarsinnaavutit.
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Førtidspension og folkepension

Selv om du er tilkendt førtidspension i 
Grønland, betyder det ikke at du auto-
matisk bliver førtidspensionist i Danmark. 
Pensionsudbetalingen ophører den dag, du 
flytter til Danmark.
 
Du kan ansøge om førtidspension i Dan-
mark, men du skal være opmærksom på, at 
reglerne er meget strammere i den danske 
pensionslov. Således får man ikke førtids-
pension hvis man kan arbejde ganske få 
timer om ugen. Det er også vigtigt at vide 
at afklaring af om man er berettiget til før-
tidspension	er	en	langsom	proces,	og	det	
kan tage op til et år inden din ansøgning om 
pension er behandlet.

Er	du	fyldt	65	år,	har	du	som	udgangs-
punkt ret til at få udbetalt folkepension 
i Danmark med det samme. Pensionsal-
deren bliver gradvist forhøjet til 67 år i 
perioden 2019-2022.

Pensionsalder for tjenestemænd i Grøn-
land er 60 år, og er det kun den ene 
ægtefælle/samlever, der får udbetalt 
tjenestemandspension, skal man være 
opmærksom på, at ægtefæller/samlevere 
har gensidig forsørgerforpligtelse, så er 
pensionen for høj, kan den anden æg-
tefælle/samlever ikke få udbetalt nogen 
form for kontant ydelse.

Se også www.borger.dk
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Kalaallit Nunaanni sulisinnaajunnaarner-
siuteqarsimaguit Danmarkimullu nuukkuit 
Kalaallit Nunatsinni pisartagarisimasatit 
namminneq ingerlaannassanngillat, kisiannili 
nuunninni ulloq taanna unissallutik.

Danmarkimi sulisinnaajunnaarnersiutinik 
pisartagaqalerniarlutit qinnuteqarsinnaa-
vutit, kisianni ilisimasariaqarpat tamakku 
tungaasigut malittarisassat allaanerummata 
sukanganerullutillu.
Taamatullu sapaatip akunneranut tiimimin-
ernik sulisinnaagaanni sulisinnaajunnaarn-
ersiutinik pisoqarsinnaanngilaq. Aamma 
ilimagisariaqarpoq qinnuteqartoqartillugu 
suliarinera sivisusaqimmat, sivikinner-
paamik ukioq ilivitsoq.

65-iliisimaguit ingerlaannartumik utoqqa-

linersiuteqalersinnaavutit. Qaqugu uto-
qqalinersiuteqalersinnaaneq 2019-miik 
2021-mut qaffakkiartuaalerneqassaaq, 
naggataatigut 67-nik ukioqalernermut 
killillugu. 

Nunatsinni naalagaaffimmi atorfeqa-
rnikut soraarnerussutisiat tassunga 
atasoq 60-iliigaangamik pisinnaaler-
tarpaat, taavalu aappaasoq/inooqat 
kisimi soraarnerussutisiaqarpat, 
malugeqquneqarpoq aappaasoq/inooqat 
pilersuissussaaqatigiimmata, taavalu 
soraarnerussutisiat qaffasippallaarpata 
aappaasoq/inooqataasoq sunik aningaas-
anik ikiuutinik pisinnaanngimmat.. 

Aamma	una	takuuk;	www.borger.dk	

Sioqqutsilluni soraarnerussutisiat-utoqqalinersiutit
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Bankkonto

For at få udbetalt løn eller økonomisk hjælp 
skal du have en NemKonto. Du undgår be-
svær og sparer penge, hvis du opretter en 
konto i en dansk bank.
Din NemKonto er som regel din lønkonto, 
og det offentlige bruger NemKontoen til at 

udbetale penge til, f.eks. kontanthjælp, 
boligsikring og familieydelser.

Se også www.nemkonto.dk 

Bankkonto

Akissarsiatit imaluunniit pisortatigut pisar-
tagassatit tigussagukkit Nemkontoqartari-
aqarputit. Ilinnut ajornannginnerusumik 
sipaarnarnerusumillu kontotaarniaruit Dan-
markimi aningaaserivimmi pilersitsissaatit.
NemKonto aningaasarsiassavit nakkartin-

nerini atorneqartualissaaq, naalagaaf-
fimmiillu pisartakkanut assigiinngitsunut 
ikisisarfittut atorneqalissalluni.

Una	aamma	takuuk;	www.nemkonto.dk
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Legitimationskort

Man skal kunne legitimere sig med billed-id 
for bl.a. at kunne oprette bankkonto. 

Hvis man ikke har pas eller kørekort kan 
man købe et id-kort ved kommunen. Det 
koster kr. 150,- og man skal medbringe 

et pasfoto, samt dåbs-, fødsels-, eller 
navneattest.

Kinaassutsimik allagartaq uppernarsaat

Kinaassutsimik assitalimmik uppernarsaa-
teqartariaqarpoq banke-mi konto-lior-
titsissagaanni. Pas imaluunniit biilernermi 
allagartaq piginngikkaanni pisiarineqarsin-
naavoq id-kort-i (kinaassutsimik allagartaq 
takussutissaq) kommune-mi. Kinaassu-

tsimik allagartartaarniaraanni 150,- ko-
ruuninik akeqarpoq, saniatigullu asseq, 
aammalu kuisinnermi imaluunniit atsiiner-
mi uppernarsaat nassarneqassaaq.
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Skattekort

Dit skattekort er digitalt. Første gang du 
skal bruge et skattekort, skal du oprette 
det selv. 

Du kan gøre det på www.skat.dk eller 

henvende dig på kommunens Borger-
ServiceCenter.	Din	arbejdsgiver	henter	
oplysningerne direkte hos skat.

Akileraartarnermi allagartaq

Danmark-imi akileraartarnermi allagartaq 
(skattekort) digitaliuvoq. Siullerpaamik 
atussagukku nammineerlutit pilersissavat.

Inernetikkut www.skat.dk iserfigalugu 
atuutilersissavat	imaluunniit	Borgerservice-

center-imut	saaffiginnillutit.	Sulisitsisuit	
paasissutissat tamakku toqqaannartumik 
takusinnaalissavai. 



33Velkommen til AAlborg / AAlborg-imUt tikillUArit

Danskundervisning

Når du kommer fra Grønland har du ret til 
at få undervisning i dansk. 

For at få tilbud om undervisning skal du 
henvende	dig	til	Jobcentret,	Vestre	Havne-

promenade 24, 9000 Aalborg. Selve 
undervisningen	foregår	på	Sprogcenter	
Aalborg, Kastetvej 26, 9000 Aalborg. 

Qallunaatut atuartitaaneq

Kalaallit Nunaaninngaanneeruit pisinnaati-
taavutit, qallunaat oqaasiinik ilinniartinne-
qarnissannik. 

Qallunaat oqaasiinik ilinniarnissamut 
neqeroorummik	perusukkuit	jobcenterimut	

saaffiginnissaatit;	Vestre	Havneprom-
enade 24, 9000 Aalborg. Ilinniartita-
aneq pisarpoq oqaatsinut ilinniarfinni, 
Sprogcenter	Aalborg,	Kastetvej	26,	
9000 Aalborg. 
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Modersmålsundervisning

Børn har ret til at få modersmålsunder-
visning nogle timer om ugen. Der skal 

minimum være 12 børn for at oprette 
modersmålsundervisning.

Nammineq oqaaserisanik atuartitsineq

Meeqqat pisinnaatitaapput sapaatip 
akunnerani tiimit arlallit iluanni, kalaallisut 
oqaatsiminnik ilinniartinneqarnissaminnut. 

Nalunngittariaqarpat taamaaliortoqas-
sappat minnerpaamik 12-uussasut.
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Misbrugsbehandling

Har du et overforbrug eller misbrug af 
alkohol eller hash, kan du få hjælp af en 
misbrugsrådgiver. 

Der findes flere forskellige tilbud afhængigt 
af alder og problematik, men alle er gratis. 

Se	også	http://www.aalborg.dk/sund-
hed-og-sygdom/misbrug 

Der findes mange AA-møder i Aalborg, 
og nogle gange også på grønlandsk.

Atornerluinermik katsorsartinneq

Atuipilunnermut imaluunniit imigassamik 
ikiaroornartumik hash atornerluisuunguvit 
ikiorserneqar- sinnaavutit atornerluinermik 
siunnersortimik.

Assigiinngitsunik neqerooruteqarpoq 
apequtaalluni utoqqaassuseq aamma ajorn-
artorsiutaanera, neqeroorutit tamarmik 
akeqanngillat.

Takuuk	aamma	http://www.aalborg.dk/
sundhed-og-sygdom/misbrug

AA-t ataatsimiittarnerinik Aalborgimi ar-
lalinnik peqarpoq ilaannikkullu kalaallisut 
aamma ingerlanneqartumik.

Nammineq oqaaserisanik atuartitsineq
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