Seminar om efterværn i Ilulissat november 2010
vedr. Piareesarfiit i Grønland v/ Marie Pedersen

Den

lokale erhvervsskole, daværende STI, startede i
1988, før det, var der aftenskole for de voksne, som
startede i 1982.
Dengang var målet, at kommunerne skal have indflydelse
på uddannelserne.
I 2007 stoppede aftenskoleordningen, hvorefter man
startede Piareersarfik op, hvor man kan få undervisning i
dagtimerne.
Målet med Piareersarfiit var, at man i 2020 havde udlært
1/3 af den arbejdsduelige del af befolkningen.
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Hvad er Piareersarfik:




Piareersarfik er en uddannelsesinstitution, hvor man
modtager ansøgninger løbende og videresender dem
til de forskellige erhvervsuddannelser.
Piareersarfiit servicerer uddannelsessøgende og
praktikanter som er under uddannelse.
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Forløb der tilbydes i
Piareersarfik:


AEU (Anerkendt Erhvervsuddannelsesintroduktion)



PUK ( Personlig Udviklings Kurser)
FA (Folkeskolens afgangseksamen)
HØJSKOLER (der kan visiteres til højskoler i
Danmark, hvis man f.eks. skal forbedre sin
kundskaber i dansk og engelsk)
Jobtræning/værkstedstræning ( Piorsaavik ).
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Hvad er AEU og hvem søger:








AEU er et fleksibelt undervisningsforløb under
Piareersarfik i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og
matematik.
Den primære målgruppe er personer ”der gerne vil,
men som ikke helt kan”
Dvs. dem der har brug for opkvalificering, støtte og
en lidt anderledes indlæringsmodel end den de fik
tilbudt i folkeskolen.
Det er typisk personer, der mangler en karakter eller
to, eller på anden måde nemt kan opkvalificeres, dvs.
personer som er motiverede, eller kan blive
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motiveret.

AEU adgangskrav:




Borgere der ikke opfylder adgangskravene til
Erhvervsuddannelserne har mulighed for at
gennemføre et opkvalificerende ”Anerkendt
erhvervsuddannelsesintroduktionsforløb” (AEU).
Borgere der er villige til at modtage den hjælp de kan
få i Piareersarfiit og som kan tage ansvar for sin egen
indsats under forløbet, med støtte fra
vejledningspersonalet i Piareersarfik.
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Hvor udbydes AEU:






Disse AEU-forløb udbydes på de lokale Piareersarfiit,
og tilrettelægges individuelt efter den enkelte elevs
forudsætninger og faglige behov.
Ved henvendelse til Piareersarfiit, skal man sammen
med lærer eller vejleder finde ud af, hvilke fag man
har brug for og hvilket modul man kan starte på.
AEU er opdelt i 4 moduler, første del hedder 1. og 2.
modul som tager et ½ år, andet del hedder 3. og 4.
modul og tager også et ½ år. Alle moduler afsluttes
med en prøve. Med AEU prøvebeviset kan man
optages på en erhvervsuddannelse i Grønland.
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Hvem er ansøgere til AEU:






Mange ansøgere er erhvervs- og uddannelsesparate
medborgere.
Men mange af ansøgerne er også nogen der har for
lave karakterer eller ikke har gennemført folkeskolen
Nogen er blevet smidt ud af skolen og mange har
pga. deres svære opvækst ikke kunnet klare at
gennemføre folkeskolen eller en anden uddannelse.
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Målgrupper for Piareersarfiit:




De målgrupper der er, er som nævnt ansøgere som
har for lave karakterer eller er socialt svagt stillede.
Og er altså dem som skal vejledes bedst muligt, så
de ikke lider nederlag endnu engang.
For at undgå at de lider nederlag, skal de fra starten
have den rigtige vejledning og støtte.
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Coaching i Piareersarfiit:


Der ydes coaching i Piareersarfik Nuuk, hvor de
svagt stillede elever og elever med
indlæringsvanskeligheder får speciel støtte og
vejledning, så de får mulighed for at gennemføre
deres uddannelsesforløb.
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Vejledning i Piareersarfik:








Alle Piareersarfiit i Grønland har vejledere, som skal
vejlede elever på Piareersarfiit,
uddannelsessøgende, praktikanter og borgerne.
Man vejleder f.eks. elever om, hvad gik godt og hvad
skal forbedres.
Når elever er færdige på skolen, skal vejleder vise
vejen videre til en arbejdsplads/praktikplads eller til
videre uddannelse.
Vejlederne udarbejder individuelle handleplaner mhp.
uddannelse og beskæftigelse.
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Vejledning i Piareersarfik:






Om en person falder inden for Piareersarfiits
målgruppe er udelukkende vejlederens og
visitationsgruppens vurdering.
En afgørende betingelse for at optage en elev er, at
man vurderer at personen har en god mulighed for at
gennemføre et Piareersarfik forløb, hvis ikke, skal
personen henvises til socialforvaltningen. Dette
betyder ikke, at personen senere ikke kan optages i
Piareersarfik.
Man skal ikke afvise folk fordi de er uegnede, men
skal henvise dem til en anden instans i kommunen.
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Visiteringsregler:


Karla E. Bisgaard og Bodil Høyer Jensen fra Narsaq
fremlægger om visiteringsregler og andet.
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