
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilinniarfissuaq.


Uddannelsesstart: 01. september 


Ansøgningsfrist: 01. marts


Information 
Du kan få mere information om uddannelsen her:


• Website: www.uni.gl 


• E-mail: mail@uni.gl


• Telefon: (+299) 38 56 00

Krav til optagelse 
Du kan optages på læreruddannelsen, når én af 
følgende betingelser for optagelse er opfyldt:


• Bestået en gymnasial uddannelse med mindst 5,5 
i gennemsnit efter GGS


• Bestået en gymnasial uddannelse med et 
gennemsnit under 5,5 suppleret med:


• studierelevant erhvervserfaring i minimum 4 
måneder eller almen erhvervserfaring i minimum 8 
måneder eller 

• højskoleophold eller andre uddannelsesforløb og 
kurser af minimum 16 ugers varighed eller 

• udlandsophold i minimum 4 måneder 

• Anden relevant uddannelse svarende til et 
gymnasialt niveau


• For valg af linjefag gælder, at den studerende 
minimum har afsluttet det valgte fag på en 
gymnasial uddannelse med følgende karakter:


• Min. C/7 på A-niveau i grønlandsk og dansk 

• Min. D/4 på B-niveau i matematik og engelsk 

• Min. D/4 på C-niveau i øvrige linjefag 

• En begrundet ansøgning på 1-2 A4 sider 

• Personlig samtale med optagelsesudvalg 

Da der er begrænsede studiepladser, beslutter 
afdelingslederen, hvem der skal optages, såfremt 
der er flere ansøgere end pladser. 


Dispensation fra optagelseskrav kan søges iht. til 
Ilisimatusarfiks regler.

Lærer
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Jobmuligheder 
Der er i øjeblikket og i de kommende år et stort 
behov for grønlandske folkeskolelærere i Grønland, 
så dine muligheder for at få job efter endt 
uddannelse er mange og attraktive. 


Med en læreruddannelse kan du:


• Få job som lærer i den grønlandske folkeskole 
eller andre pædagogiske institutioner


• Videreuddanne dig på master- og 
kandidatuddannelser 

Uddannelsens opbygning 
Studietiden skifter mellem undervisning i 
læreruddannelsens fag og fagområder, praktik, 
opgaveskrivning og eksamener. 


Der er praktik hvert år. 2. års praktikken kaldes 
kystpraktik og kan foregå på forskellige steder i 
Grønland efter ønske fra de studerende og betinget 
af, om der er uddannede vejledere det pågældende 
sted. 


Der er også mulighed for at tage praktikken i 
Danmark eller Færøerne.


De lærerstuderende er aktivt medvirkende i 
studiemiljøet og er en del af de mange forskellige 
aktiviteter, der er knyttet til Ilinniarfissuaq.

          /ilisimatusarfikgl                    	 	 	 	       /Ilisimatusarfik                                  	 	 	           	     /ilisimatusarfik                                               

Introduktion til 
uddannelsen 
Er du interesseret i undervisning og pædagogik, og 
vil du være med til at skabe et godt grundlag for 
grønlandske børn og unges videre uddannelse? 


Med en læreruddannelsen uddannes du til at 
arbejde som lærer i en skole eller andre 
pædagogiske institutioner.


Læreruddannelsen er en bacheloruddannelse - 
og den består derfor af en kobling mellem praktik og 
teori. I undervisningen lærer du om pædagogiske 
teorier, som du kan prøve af og øve dig på i dine 
praktikperioder. 


På denne måde giver uddannelsen dig både 
praktiske erfaringer og et teoretiske vidensgrundlag 
for at arbejde som lærer.


Se uddannelsesvideo på YouTube ..


