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Kære dimittender 

I forbindelse med, at I i dag har fået eksamensbevis er ikke alene meget vigtig for samfundet, men også for 

os der arbejder i regeringen, samt er en stor gave til samfundet. Jeg er derfor meget taknemlig for at 

deltage til denne meget vigtige højtidelige dag med Jeres familier. Stort til lykke til jer alle sammen! 

I begyndte på denne uddannelse i 2015. Siden da har I været igennem en hel masse faglighed, som giver et 

godt og solidt grundlag for arbejdet fremover.  

I har lært rigtig meget om det sociale fag under jeres uddannelse, såsom: Socialt arbejde, juridiske, 
samfundshistorie, og ikke mindst lært om det psykiske fag.  

Hvis man skal arbejde, som socialrådgiver indenfor det sociale område er der meget forskelligartede 
opgaver, som nogen gange kan være meget udfordrende og derfor meget vigtigt at I har et højt kendskab 
indenfor området, og I er blevet færdig med uddannelsen og er klar til at arbejde. Dejligt – især når man 
tænker på folk I skal arbejde med, der har masser af udfordringer i samfundet.  

Jeg er ikke i tvivl om, at I har lært ordentligt om at kigge på det hele menneske og hele familien inkluderet i 
forbindelse med rådgivning, støtte og masser af andre ting I kan arbejde med på samme tid. Man kan ikke 
sige hvilket der var mest vigtigt under Jeres uddannelse. En af de vigtigste er: At være god til at tænke 
tingene godt igennem og handlekraftig for at kunne yde den bedste rådgivning til klienterne.  

I kommer til at arbejde i et særdeles vigtigt område, - men også et meget kompliceret område.  

Vi har store udfordringer på socialområdet.  

Et af Naalakkersuisuts mange mål er at styrke familierne og sikre, at færre børn anbringes uden for 

hjemmet. Én af indsatserne, der skal bidrage til, at vi når dette mål, er en styrkelse af den tidlige og 

forebyggende indsats. Hvis vi tidligt bliver bevidste om familiens udfordring og sætter ind med tidlig støtte 

og rådgivning, kan vi bedre undgå, at problemerne vokser sig store. Og vi kan mindske eventuelle negative 

konsekvenser. Flere internationale undersøgelser peger således på, at den forebyggende tidlige indsats har 

stor positiv effekt, - jo tidligere man griber ind, jo bedre chance er der for at sikre barnet en positiv 

udvikling. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at I naturligvis ikke kan løse udfordringerne på det sociale område 

alene, heller ikke Naalakkersusut kan gøre det alene. Det er vores alles ansvar at yde hjælp til de mest 

udsatte og alle bør være med til at samarbejde.  

Vi er også vidende om, at der indenfor det sociale område er store udfordringer og at vi denne 

sammenhæng har hårdt brug for Jer.  

Arbejdet med udsatte borgere og familier kræver gode menneskelige egenskaber hos jer  og alle på det  
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sociale område. I har allerede indsigt i, hvad det indebærer at arbejde med socialområdet. Derfor ved I, at 

foruden de faglige kvalifikationer, kræver arbejdet stærke menneskelige egenskaber.   

 I skal være tålmodige  

 I skal være forstående  

 I skal være handlekraftige  

 I skal være løsningsorienterede  

 I skal kunne tale med alle  

 I skal kunne sætte jer ind i den enkeltes situation  

 I skal kunne håndtere de menneskelige udfordringer og kriser, som I dagligt møder i jeres arbejde 

 På samme tid skal I være professionelle - og respektere borgernes privatliv 

- Det kan godt være svært, men jeg er sikker på at I under Jeres uddannelse har efterhånden et godt 

kendskab til udfordringerne og kan derfor løse problemerne.  

Jeg er også sikker på, at I har valgt uddannelsen fordi den interesserer Jer og er glad for faget. I er jo 
færdige med teorien, men når I kommer til hverdagen og begynder at arbejde for borgerne, der har hårdt 
brug for Jer, vil I komme til at lære nye ting og lære endnu mere om emnet, fordi man lærer hele tiden i 
livet.  

I dag skriver vi historie! I er de første, der har færdiggjort den decentrale socialrådgiveruddannelse.   

Oprettelsen af uddannelsen har været en succes og vi planlægger at fortsætte, således at der også 

fremover bliver uddannet rådgivere i socialt arbejde på den decentrale socialrådgiveruddannelse.  

Naalakkersuisut finder det meget vigtigt, at styrke de socialfaglige uddannelser og sikre, at de personer der 

arbejder med personer, der er udsatte, er bedst muligt rustet både fagligt og mentalt.  

Indledningsvist sagde jeg, at dette naturligvis er en stor og vigtig dag for jer. Det er helt sikkert også en 

vigtig dag for jeres familier. Og det er også en vigtig dag for vores samfund. I er en stor ressource for 

samfundet, for kommunerne og for de enkelte borgere. Jeg håber, at I glæder jer til at bruge alt det i har 

lært. Jeg håber, at I vil gøre jeres bedst. Jeg ønsker jer held og lykke med jeres fremtidige virke. Endnu en 

gang kæmpe stort tillykke med uddannelse! 

 

Tak.  

 


