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Tulluussimaarutigalugu GU-Nuummut illutaanullu
nutaamut tikilluaqqusivugut. Politikerit oqarput:
ilinniartitaaneq, ilinniartitaaneq, ilinniartitaaneq,
neqeroorutigisinnaavarpullu GU-mi ilinniartitaanikkut aaqqissuussaq nutaaq ilinniartitaanikkut qaffasinnerusumut aqqutissaasoq. GU Kalaallit Nunaanni
ukiuni 25-ni ingerlareerpoq, suli atuarfik nutaaqaaq,
ileqqunilli tulluussimaarutissalik. Atuarfitsinni aamma
illit takussallutit nuannaarutigaarput.

Vi er stolte over at kunne byde velkommen til
GU Nuuk og de nye bygninger. Politikerne
siger: Uddannelse, uddannelse, uddannelse- og
her kan vi tilbyde den studieforberedende Gymnasiale Uddannelse (GU) som vejen frem mod et
højere uddannelsesniveau. Det er 25 år siden, at
GU startede i Grønland, så det er stadig en ung
skole- men med stolte traditioner. Vi glæder os
til at se også dig på vores skole.

Ilinniartitaaffik alliartortoq

En uddannelsesinstitution i vækst

Allileriffigineqarnitta suli siunissami amerlanerusunik ilinniartitsisinnaanerutilissavaatigut, taamalilluta klasset 22-t taakkununnga
ilanngullugit ukioq ataaseq ingerlariaqqinnissamut pikkorissartut
ingerlassinnaalissavagut.

Vores nye udvidelse gør os i stand til at uddanne endnu
flere i fremtiden, så vi i alt får 22 klasser, inklusive det
et-årige adgangskursus.

Ukiut 25-t matuma siorna ilinniarnertuunngorniaraanni Danmarkiliaqqaartariaqarpoq. Taamanngaalli pisoqaalunnikooqaaq, 2012-imi
Ilinniarnertuunngorniartarnerup iluarsatuuteqqinnerata pitsanngoriaateqartissavaa kalaallit ilinniartut ingerlariaqqittussat siunissami
pitsaanerusumik sakkussaqarnerunissaat. Siunissami ilinniarnertuunngorniarfik soqutigisatigut angusaqarusussutsikkullu qinigassaateqarnerulissaaq. Politikikkut piumassuseqarneq angusaqarumassuserlu
pioreerput – taamaammat GU Nuummut pingaaruteqarpoq
ilinniartitaaffittut nutaaliaanerpaatut piussalluni killeqarfimmigut
nunarsuarmi atuarfeqarfiit annersaanni.

For blot 25 år siden var det nødvendigt at tage til
Danmark for at få en studentereksamen. Meget er sket
siden, og den nye gymnasiereform i 2012 vil fremover
ruste grønlandske studerende endnu bedre til at tage
en videregående uddannelse. I det fremtidige gymnasium vil endnu flere kunne vælge efter interesse og
ambitioner. Den politiske vilje og ambition er til stede
– derfor er det vigtigt for GU Nuuk at være til stede
som moderne uddannelsesinstitution i verdens største
skoledistrikt.

GU ullorli siulleq alliartulereerpoq. Ilinniartut siulliit 1986-imi
isaarissakkut appakaapput, ukiunilu kingullerni qulini klasset
aqqaneq marlunniit 19-inut katitigaapput. Ullumikkut ukiumut 80-it
missaani GU-Nuummi nasartaartarput.

Der er flere grunde
til at vælge os, f.eks.:
• Medlem af Dansk Malermesterforening − garanti for kvalitet
• Medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening
• Gratis og uforpligtende tilbud
• Traditionelt godt håndværk
• Faglærte malere

GU Nuuk har haft vokseværk siden dag 1. De første
studerende trådte gennem hoveddøren i 1986, og de
seneste 10 år er vi gået fra samlet set 12 til i alt 19
klasser. I dag får omkring 80 studerende årligt deres
studenterhue på GU Nuuk.

Alle former for
malerarbejde udføres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nybygninger
Ombygninger
Forsikringsskader
Renoveringsopgaver
Flyttelejligheder
Bygningsrenoveringer
Vedligeholdelse
Udvendigt malerarbejde
Opstilling af stilladser
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Ilisimatusarfimmi sunngorsinnaavit:

På Ilisimatusarfik kan du læse til:

• Ilinniartitsisoq

• Folkeskolelærer

• GU-mi ilinniartitsisoq, ukunani:

• Gymnasielærer i

– kalaallisut

– grønlandsk

– oqaluttuarisaaneq

– historie

– upperisarsiorneq

– religion

– inuiaqatigiilerineq

– samfundsfag

• Tusagassiortoq

• Journalist

• Inunnik isumaginninnermik siunnersorti

• Socialrådgiver

• Peqqissaasoq

• Sygeplejerske

Aamma uku atuarsinnaavatit:

... og du kan læse:

• Kulturi inuiaqatigiillu oqaluttuarisaanerat

• Kultur- & samfundshistorie

• Inuiaqatigiilerineq

• Samfundsvidenskab

• Oqaatsit, atuakkiorneq tusagassiuutillu

• Sprog, litteratur og medier

• Upperisarsiorneq

• Teologi

Makkunani atorfinissinnaavutit: Pisortat suliffeqarfiini,

... og få adgang til jobs inden for offentlig administra-

kulturimik suliaqarfinni, qaammarsaanermi, atuar-

tion, kirke, kultur, oplysning, undervisning, forskning

titsinermi ilisimatusarnermi allarpassuarnilu.

og meget mere.

Ilinniakkat ilaanni piffissap ilaa nunatta avataani

Dele af uddannelserne kan tages uden for Grønland

atuartoqar-sinnaavoq, ingerlaqqinniaraannililu nun-

– og der er muligheder for videreuddannelse i og uden

atsinni avataanilu periarfissaqarluarpoq.

for Grønland.

Takuuk www.uni.gl

Se: www.uni.gl

Siunissamut alliliineq

En udvidelse for fremtiden

Teknologi nutarsaarujussuassaaq, taamaalinikkut ilinniartitaaneq siunissami nutaaliat piumasarisaaannut tamanut
pisataqassutsimigut teknikikkullu atortoqarnikkut piumasarisanut naleqquttunngussaaq, soorlu inini tamani smartboardinik atortoqalernikkut. Tamanna ilinniartut ataasiakkaat ilinniartitaaneranni piumasarisanut pitsaasumik
tikiserisinnaanngornissamut tunniussaqarnerusujussuanngorsinnaassaaq.

Teknologien får en gevaldig opgradering, så
uddannelsen fremover vil leve op til alle moderne
krav til inventar og teknisk udstyr som eksempelvis
smartboards i alle klasselokaler. Det vil give de
bedste forudsætninger for at have fokus på den
enkelte studerendes individuelle læringsstil.

Inuusuttut niaqorissut Kalaallit Nunaata siunissaa sanarfissavaat – siunissallu sinaakkusiussat pitsaanerpaat pissarai.
Taamaattumik Namminersorlutik Oqartussat nutaarluinnarmik nutaaliaasumillu illuliortitsipput, GU-mi ilinniartunut
sulisunullu kajungernartumik orniguffisamik. Sinaakkusiussat
nutaat ulluinnarni paasissutissiineq tamarmiunerusoq
nukittorsarlugulu ataqatigiissaagaanerusumik ulluinnaat
atugarissaarnarnerutilissavaat.

Unge, kloge hoveder skal bygge Grønlands fremtid
– og fremtiden fortjener de bedste rammer. Derfor
bygger Grønlands Selvstyre en helt ny, moderne
hovedbygning, som vil blive en motiverende base
for studerende og medarbejdere på GU Nuuk. De
nye rammer vil skabe en mere helhedsorienteret
hverdag og styrke både sammenhold og den daglige
trivsel.

Piviusut:
•
•

•

•
•

•

Suliffeqarfik titartaasarfiusoq
TNT titartaasuuvoq
Atuaqatigiit tallimaniit
arfineq-marlunnut amerlinissaat
periarfissiniarneqarpoq
Illu 2.600 m2 angissusilik
ininik ilinniartitsivissanut 10
ilaatigut inissaqarpoq
Aula inunnut 300-inut
inissaqarpoq
Sanaartornermut atatillugu
init ilinniartitsivioreersut
nutarterneqassapput.
Sanaartorneq ukiakkut
2012-imi naammassineqassaaq

Fakta:
•
•
•
•
•
•

Tegnet af TNT-arkitektfirma
Gør det muligt at udvide antallet
af elever fra fem til syv klassespor
Den nye, 2.600 m2 store bygning indeholder
blandt andet 10 nye undervisningslokaler
Aulaen kan rumme 300 personer
I forbindelse med byggeriet bliver de gamle
undervisningslokaler også renoveret.
Byggeriet står færdigt i efteråret 2012
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- Sanaassat -

Tømrer– snedker, murer, VVS & malerfirma
556515 . 486415 . 491189 . tlf./fax: 314880

• FLYTNING
• OPMAGASINERING
• KRANTRANSPORT

Bygn. renov. ombygn. reparationer moderniseringer tagrenov.
gulvafslibn./gulvbelægninger glas/termoruder murer beton VVS
& maler . Solpanels . Salto Systems . Vådrums Epoxy arb. udføres.
Udbedring af Asbestholdige materialer / Skimmelsvampe m.m.

sanaassat@greennet.gl . (www.sanasoq.com)

AUTO & ENTREPRENØRVÆRKSTED

Spedition, Søfragt/Luftfragt i samarbejde med
Industrivej 2F · Box 870 · 3900 Nuuk · Tlf. 32 03 33
Fax 32 06 33 · usisaat@usisaat.gl · www.usisaat.gl

RUM TIL UDVIKLING,
LÆRING OG INNOVATION
Vi står i øjeblikket over for en tid,
hvor der sker store ændringer i
måden at se læring og udvikling
på. Nogle af nøgleordene inden
for moderne læring er fleksibilitet, innovation og kreativitet.

Arctic Import vil som din lokale
samarbejdspartner, være med til
at skabe rammer, der giver muligheder for at indfri individuelle
læringsmål og trivsel på uddannelsesinstitutionerne.

Hvis ikke indretning, funktion og
kvalitet kan stå mål med udfordringerne, er det vanskeligt at
få rum til udvikling, læring og
innovation.

Vi er din lokale samarbejdspartner inden for undervisningssektoren, hvor vores sortiment tæller
alt inden for kontorartikler, undervisningsmaterialer, AV-udstyr og
indretningsløsninger.

BESØG VORES
SHOWROOM
MED MØBLER I NUUK
HER FÅR DU MASSER
AF INSPIRATION
TIL INDRETNING

Arctic Import har mere end 30 års
erfaring som leverandør af produkter
og konceptløsninger til virksomheder
og institutioner i Grønland.
HOTEL & INSTITUTION
· Kontorartikler &
Undervisningsmaterialer
· Møbler & Indretning
· Professionelle AV-løsninger
· Rengøringsartikler
· Pleje- & Hjælpemidler
· Legetøj & Sport
DETAIL
· Kolonial & Non-Food
· Frostvarer
· Friskvarer
FOOD SERVICE
· Frostvarer
· Friskvarer
· Tørvarer

Arctic Import A/S
Industrivej 14
3900 Nuuk
Tlf. 32 32 13
Fax 32 23 73
info@arcticimport.gl
www.arcticimport.gl

Arctic Import A/S
Tagholm 12
9400 Nørresundby
Tlf. 96 32 19 00
Fax 96 32 19 10
info@arcticimport.dk
www.arcticimport.dk

• www. jsdanmark.dk • 570811 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools. Fotos: Lauritz Schönfeld

Udlejning af huse, boliger, værelser & erhvervsejendomme.

