NUIKI-projektet –
Uddannelsesløft i bygder
Personlig udvikling og uddannelsesmæssig
opkvalificering

•

Baggrund
for
projektet
I august 2010 startede Grønlands Selvstyre et pilotprojekt i bygden Itilleq,

der havde til formål at løfte (rest)gruppen af unge, som enten forlader
folkeskolen uden et brugbart eksamensresultat eller ikke fortsætter i et
uddannelsesforløb. En stor gruppe af disse unge ’forsvinder’ ud af
systemet og ender ofte som arbejdsløse eller med periodevise ufaglærte
jobs.
• I et ti måneder langt forløb blev eleverne undervist i fagene grønlandsk,
dansk, engelsk og matematik, som de afsluttede med en eksamen. Bestod
man denne eksamen, var beviset adgangsgivende til en erhvervsfaglig
grunduddannelse. Projektet i Itilleq blev afsluttet i juli 2011. Ud over en
positiv effekt for deltagerne i projektet (alle bestod eksamen) har det
medført nogle positive afledte virkninger for hele bygden. Fællesskabet i
bygden har i perioder og gennem mange årtier ofte været præget af
alkohol og misbrug og de negative følgevirkninger. Deraf opstår omfattende sociale problemer, som tidligere sporadisk er forsøgt løst ved
tilfældige indsatser og tilbud fra kommunen og Selvstyret.

Succeskriterier
• Dén gruppe som kræver støtte til at uddanne sig, har nemlig ofte en
tung bagage eller ingen/dårlig erfaring med at tage en uddannelse,
og kræver ekstra bevågenhed og støtte, hvis det skal lykkedes at
videreudvikle sig. Ydre påvirkninger er nødvendige, for at skubbe en
indre udvikling i gang! Succeskriterierne for NUIKI-projektet handler
om:
• Højt fagligt niveau og velkvalificerede
undervisere(linjefagsuddannede folkeskolelærere med høj faglighed
og engagement)
• Individuelle personlige samtaler forud for studiet –
Studieforberedende samtaler
• Studievejledning og individuel praktik/elev/uddannelsesplads
• Tilbud om familiebehandling og misbrugsbehandling.
• Modkultur og nye fællesskaber i forhold til isolation og fastgroede
mønstre.

Lokal forankring
• Projektet kører i folkeskolens lokaler om eftermiddagen
med uddannende lærere. Det har vist sig at være en
smart udnyttelse af de eksisterende faciliteter, som ikke
har krævet nyansættelse eller ekstra udgifter til
bygninger mm.
• I et bygdesamfund har Piareersarfiit-tanken været en
berigelse for lokallivet, fordi mange unge har fået mod
på fremtiden og et meningsfyldt livsindhold. Projektet
åbner samtidig mulighed for, at tænke i en
helhedsløsning til afhjælpning af sociale problemer.

NUIKI-projektet
•

Implementering af tværfagligt samarbejde i forbindelse med uddannelsesprojekt i kommunerne og
i bygderne.

•

Skoleprojekterne indeholder uddannelsesløft for 15 unge i hver bygd. Uddannelsesløft af de 15
unge har udgangspunkt i en helhedsindsats for at klargøre de unge til at tage en egentlig
erhversfaglig uddannelse.
Indsatsen foregår på et tværfagligt plan og har følgende ressourceprodukter:

•

•
•
•

•

Undervisningen foregår ved hjælp af lærere ansat i bygdeskolerne med prøvefagene grønlandsk,
dansk , engelsk og matematik svarende til AEU i Piareersarfiit-regi.
Personlig udvikling kører som et fast, ikke-prøvefag med enten lokale ressourcer eller efter aftale
med nærmeste ressourcepersoner udenfor bygd.
Bygdebestyrelsen, forebyggelsesudvalg samt skoleledelse etablerer samarbejde med henblik på at
koordinerer sociale tiltag i bygden.
Social indsats kooordineres i et fælles samarbejde med skolen, projektkonsulenter og kommunerne.

Samarbejdspartnere
• Oqaatsinik Pikkorissarfik afholder 14 dages
sprogkursus (dansk/engelsk) i Sisimiut og
supplerer med fjernundervisning i
dansk/engelsk.
• Tele Greenland sørger for opgradering af
internetforbindelse og giver gratis
internetforbindelse til samtlige borgere via
skolen i to år.

