
KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 

Formålet med det grønlandske uddannelsessystem er at give unge en 

uddannelse, der kan danne grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, 

bidrage til deres personlige udvikling og give dem en forståelse af 

samfundet og dets udvikling. 

 

Da Grønlands Hjemmestyre i 1981 overtog 

erhvervsuddannelsesområdet, blev det politisk besluttet, at alle 

erhvervsmæssige grunduddannelser så vidt muligt skulle gennemføres i 

Grønland.  

 

I løbet af 1980’erne foregik der en overførsel af uddannelsespladser 

inden for alle hovederhvervsområder. Praktik og skoleuddannelse 

foregår nu i Grønland.  

Der er brancheskoler i Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, 

Sisimiut og Ilulissat og et antal regionale skoler på vestkysten. 

 

En del uddannelser skal stadig tages uden for Grønland. Det gælder 

både for enkelte af de erhvervsfaglige grunduddannelser og for nogle af 

de korte og længere videregående uddannelser. 

 

For at påbegynde en erhvervsfaglig grunduddannelse skal eleven indgå 

aftale med et lærested om læreplads. Hovedparten af 

grunduddannelserne inden for erhvervsuddannelsessystemet fungerer 

som såkaldte vekseluddannelser, hvor eleven veksler mellem praktik og 

teori på de centrale brancheskoler. På handels- og kontorområdet 

foregår undervisningen i de to første uddannelsesår både på 

handelsskolerne og på de regionale skoler. 

 

Endvidere er der sket en udvikling på kursusområdet, hvor 

brancheskolerne i stigende omfang gennemfører 

efteruddannelseskurser, både som enkeltstående kurser og som 

modulopbyggede kompetencegivende kurser som fx mine- og 

entreprenøruddannelsen samt Alloriarneq (HK-efteruddannelse).  

UDDANNELSESOMRÅDER  

Erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser hører 

ressortmæssigt under Departementet for Uddannelse og Forskning 

(IIN). Herfra er undtaget Piareersarfiit der hører under Departementet 

for Erhverv og Arbejdsmarked, visse af sundhedsuddannelserne, der 

siden 1992 er placeret under Departementet for Familie og Sundhed, 

samt politiuddannelsen der hører under Rigspolitichefen.  

 

Under Landstinget er der nedsat et kultur- og uddannelsesudvalg, der 

blandt andet behandler sager vedrørende erhvervsuddannelse. Som 

rådgivende instans for Landsstyret er der endvidere nedsat et 

Uddannelsesråd samt et Kompetenceudviklingsråd, KUR. Formålet med 



KUR er at rådgive Landsstyret om kompetenceudvikling på 

erhvervsuddannelsesområdet og at styrke samordningen af initiativer på 

arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesområdet. 

 

Erhvervsskolerne ledes af en forstander. I forbindelse med skolerne er 

der desuden nedsat et brancheudvalg, der har til opgave at sikre, at 

uddannelsernes faglige niveau er tilfredsstillende. Brancheudvalget er 

den øverste faglige instans på området. 

 

Som en følge af indførelsen af arbejdsmarkedsreformen har 

kommunerne i 2006 etableret vejlednings- og introduktionscentre - 

benævnt Piareersarfiit. Piareersarfiits formål er at forberede ledige eller 

uddannelsessøgende til en uddannelse eller til en aktiv deltagelse på 

arbejdsmarkedet. Se nærmere om Piareersarfiit på adressen: 

www.nanoq.gl  

  

De erhvervsfaglige grunduddannelser omfatter uddannelse inden for 

bygge- og anlægsområdet, jern- og metalområdet, handels- og 

kontorområdet, levnedsmiddelområdet, social- og sundhedsområdet, de 

grafiske grunduddannelser, serviceområdet samt de el-tekniske 

grunduddannelser. Uddannelserne har varierende længde.  

 

De videregående uddannelser omfatter kortere og længerevarende 

videnskabeligt baserede uddannelser indenfor naturvidenskab, 

samfundsvidenskab og humaniora, samt forskellige erhvervsrettede 

uddannelser. Det er muligt at tage visse videregående uddannelser i 

Grønland, mens andre uddannelser alene tilbydes i Danmark eller i 

andre lande. Oversigt 1 viser de grønlandske uddannelsessteder og de 

områder indenfor hvilke, de hovedsageligt tilbyder uddannelser. 

 

Oversigt 1  

Uddannelser i Grønland 

 

Jern- og Metalskolen, Nuuk 

Uddanner bl.a. smed, skibsmontør, svejser, entreprenørmaskin-, 

lastvognsmekaniker-, karrosserismed, auto-, cykel-, fly-, marinemotor- 

og snescooter mekaniker, elektriker, IT-Supporter, data-, radio-, 

elektronik-, automatik-, kontor- samt elektromekaniker, film- og tv-

produktionstekniker og assistent, lager- og transportarbejder, 

flyttearbejder, lagermedhjælper og terminalarbejder. 

Efteruddanner og udbyder kurser til smede, automekanikere, maskine-, 

skibs-, køl-, el- og automatikteknik. 

Se mere om Jern- og Metalskolen på denne hjemmeside: 

www.jernmetalskole.gl  

 

Bygge- og Anlægsskolen herunder Grønlands Tekniske 

Gymnasium, Sisimiut 

Uddanner bl.a. tømrer/snedker, Vvs-montør, bygningsmaler og i fag 

indenfor mine- og entreprenøruddannelsen. 

Efteruddanner bl.a. inden for forskalling, tagdækning, teknisk isolering, 

oliefyrsservice, skorstensfejning, glasfiberarbejde og vedligeholdelse af 

småbåde m.m. 

Se mere om Bygge- og Anlægsskolen på denne hjemmeside: 

www.sanilin.gl  

 

http://www.nanoq.gl/
http://www.jernmetalskole.gl/
http://www.sanilin.gl/


Grønlands Handelsskole, Nuuk og Qaqortoq 

Uddannelser HK-assistenter, HHX, akademiuddannelser, International 

handel og markedsføring, Økonomi- og ressourcestyring, Finansiel 

Rådgivning, IT-administrator, juridiske sagsbehandler, Serveøkonom 

med speciale i turisme, finansuddannelsen og vejlederuddannelsen. 

Grønlands Handelsskole udbyder efteruddannelse af HK’ere og udbydes 

kurser for akademimerkonomer og kurser inden for detail og turisme 

samt en lang række branchespecifikke kurser. 

Se mere om Grønlands Handelsskole på disse hjemmesider: 

www.ninuuk.gl og www.niqaq.gl  

 

Levnedsmiddelskolen INUILI, Narsaq 

Her uddannes bl.a. til kok, tjener, receptionist, slagter, bager, 

ernæringsassistent, ernæringshjælper, procesteknikere til 

levnedsmiddelindustrien, cafeteria- og kantineassistenter og hotel- og 

turismeassistenter. 

Der udbydes generel efteruddannelse inden for levnedsmiddel-, 

produktions-, laboratorie- og miljøområdet. 

Se mere om Levnedsmiddelskone INUILI på denne hjemmeside: 

www.inuili.com  

 

Grønlands Maritime Skole, Paamiut 

Her uddannes bl.a. fiskeskipper af første og tredje grad samt 

kystskipper. 

Der udbydes en række efteruddannelseskurser for menige søfolk og 

uddannede skippere samt undervisning og prøver for lystsejlere og 

yachtskippere. 

Se mere om Grønlands Maritime Skole på denne hjemmeside: 

www.imarsiornermik.gl  

 

Shippinguddannelser i samarbejde med Royal Arctic Line A/S og 

Århus Eksportakademi eller Vejle Handelsskole, Grønland og 

Danmark 

Her uddannes bl.a. til, shippingmedarbejder, Akademimerkonom, 

Kontorassistent, IT-Support, Entreprenørmaskinemekaniker, Lager- og 

transport elev, Klejnsmed, Terminalarbejder, Skibsofficer, 

Skibsmekaniker og Skibskok. 

 

Grønlands Socialpædagogiske Seminarium, Ilulissat 

Uddanner Socialpædagoger, Socialassistenter samt Socialmedhjælpere. 

Udbyder efteruddannelse af socialpædagoger og andre faggrupper inden 

for det pædagogiske område. 

Se mere om Grønlands Socialpædagogiske Seminarium på denne 

hjemmeside: www.pi.sps.gl  

 

Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk 

Her uddannes Sygeplejersker, Sundhedsarbejdere, Sundhedsassistenter, 

Sundhedshjælpere og Portør-reddere. 

Der udbydes efteruddannelse til personale inden for plejesektoren. 

Se mere om Center for Sundhedsuddannelser på denne hjemmeside: 

www.pi.gl  

 

Sprogcentret, Sisimiut 

Her uddannes tolke og oversættere. 

Der udbydes sprogkurser og sprogundervisning til private og firmaer. 

http://www.ninuuk.gl/
http://www.niqaq.gl/
http://www.inuili.com/
http://www.imarsiornermik.gl/
http://www.pi.sps.gl/
http://www.pi.gl/


Se mere om Sprogcenteret på denne hjemmeside: www.oqaatsit.gl  

 

Kunstskolen, Nuuk 

Ophold på kunstskolen er en forudsætning for at søge støtte til 

optagelse på billedskolen, kunstakademiet, designskolen o.l. 

 

Politiskolen, Nuuk 

Uddannelse af politimænd. 

Efteruddannelse af politimænd udbydes. 

Se mere om Politiskolen på denne hjemmeside: www.politi.gl/psk  

 

Upernaviarsuk Landbrugsskolen, Qaqortoq 

Uddanner fåreholdere, produktionsgartnere og væksthusgarnere. 

Se mere om Upernaviarsuk Landbrugsskolen på denne hjemmeside: 

www.nunalerineq.gl  

 

Grønlands Universitet, Nuuk 

Her udbydes følgende uddannelser Samfundsvidenskab, Historie, 

Journalist, Kultur- og Samfundshistorie, Lærer, Samfundsfag, 

Socialrådgiver, Sprog, Litteratur & Medier, Teologi, og Sygeplejerske.  

Se mere om Grønlands Universitet på denne hjemmeside: 

www.ilimmarfik.gl  

 

Grønlands Seminarium, Nuuk 

Her uddannes lærere. 

Se mere om Grønlands Seminarium på denne hjemmeside: 

www.ilinniarfissuaq.gl  

 

Center for Arktisk Teknologi (i samarbejde med Danmarks 

Tekniske Universitet), Sisimiut og Lyngby 

Her uddannes diplomingeniører med speciale i arktisk teknologi 

Der gennemføres kurser og seminar om arktiske forhold. 

Se mere om Center for Arktisk Teknologi på denne hjemmeside: 

www.sanilin.gl  

 

Oplysninger om uddannelse  

På portalen SUNNGU findes oplysninger om uddannelse. Der kan søges 

informationer om følgende emner:  

 

• Ansøgning om uddannelse  

• Uddannelsesstøtte  

• Optagelse på uddannelse i Grønland  

• Optagelse på uddannelse i Danmark  

• Muligheder for uddannelse uden for Grønland og Danmark  

• Tidsfrister, svartidspunkter m.m.  

• Ansøgningsskemaer og vejledninger, der kan hentes elektronisk  

• Register over uddannelser i Grønland  

• Register over uddannelser i Danmark 

 

Se nærmere herom på: www.sunngu.gl/ 

 

http://www.oqaatsit.gl/
http://www.politi.gl/psk
http://www.nunalerineq.gl/
http://www.ilimmarfik.gl/
http://www.ilinniarfissuaq.gl/
http://www.sanilin.gl/
http://www.sunngu.gl/


Organisationer for studerende 

Studerende i Grønland er organiseret i Kalaallit Ilinniagaqartut Kattuffiat 

(KIK). Studerende i Danmark er organiseret i foreningen Avalak, der 

betyder den der rejser ud.  

Se nærmere på: www.kik.gl/ og www.avalak.gl/  

 

Foreningerne fungerer som de studerendes fagforeninger, og forestår 

blandt andet kontakten til Grønlands Selvstyre og forhandler i 

situationer, hvor der foreslås ændringer i uddannelsesstøtten eller i 

andre særydelser.  

UDVIKLINGEN I DE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER  

Nye forbedrede oversigter og metode 

Grønlands Statistik modtager oplysninger fra 

Uddannelsesstøtteforvaltningen under Departementet for Uddannelse og 

Forskning (IIN) om personer, der modtager grønlandsk 

uddannelsesstøtte i forbindelse med et kompetencegivende 

uddannelsesforløb i eller udenfor Grønland. Data valideres i Grønlands 

Statistik og danner efterfølgende grundlag for den statistik GS 

offentliggør på uddannelsesområdet. For en uddybende beskrivelse af 

data og metoder henviser vi til den årlige statistikpublikation fra GS; 

”Kompetencegivende uddannelser”, der tillige indeholder en del 

uddybende statistik. 

Personer der har påbegyndt en uddannelse  

I figur 1 vises hvor mange gange, der er påbegyndt en 

kompetencegivende uddannelse med støtte fra USF, enten i Grønland, i 

Danmark eller i det øvrige udland i perioden fra 2006 til 2010.  

 

Figur 1 

Påbegyndte uddannelsesforløb  
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http://www.kik.gl/
http://www.avalak.gl/


Påbegyndte, afbrudte og fuldførte kompetencegivende 

uddannelser i løbet af året  

Oversigt 1 viser antallet af uddannelsesforløb, som de studerende har 

begyndt, fordelt på det år, hvor de er startet. Af oversigten fremgår det, 

at i femårsperioden fra 2006 til 2010 er antallet af påbegyndte 

uddannelsesforløb steget fra ca. 1.100 til henved 1.500. 

 

Oversigt 1 viser tillige at denne udvikling går igen i antallet af fuldførte 

uddannelsesforløb, men også i antallet af afbrudte uddannelsesforløb. 

 

Oversigt 1  

Påbegyndte, afbrudte og fuldførte erhvervskompetencegivende 

uddannelser  

Anm: Påbegyndte, afbrudte og fuldførte uddannelsesforløb opgøres som 
summen henover året. Det betyder, at en og samme person godt kan 
optræde i flere felter i optællingen. 
 

Oversigt 1 viser endvidere, at udviklingen går igen på alle tre 

hovedområder; de faglige grunduddannelser, de kortere- og de længere 

videregående uddannelser. 

 

Aktive studerende på de kompetencegivende uddannelser ved 

årets udgang 

Oversigt 1 viser antallet af aktive studerende ved kalenderårets udløb er 

steget betydeligt i perioden fra 2006 til 2010. Der er altså flere 

studerende i gang.  

 



Oversigt 1 

Aktive elever og studerende på de erhvervskompetencegivende 

uddannelser 

Anm: Aktive elever og studerende opgøres som bestanden ved udgangen 
af året. 

Oversigt 1 viser at de fleste aktive studerende og elever findes i de 

faglige grunduddannelser, men også at den største stigning i aktive 

studerende er at finde på de videregående uddannelser. 

Aktiviteten på de faglige grunduddannelser 2006-2010 

Oversigt 1 viser en oversigt over aktiviteten indenfor de mest populære 

uddannelsesområder på de faglige grunduddannelser. Handels- og 

kontorområdet har i 2010 det største antal aktive elever og det største 

antal fuldførte uddannelsesforløb, men bygge og anlægsområdet har 

størst søgning.  

 

Oversigt 1 

Aktiviteten indenfor de største faglige grunduddannelsesområder 2006-2010 



Anm: Øvrige erhvervsuddannelser omfatter bl.a. søfart og fiskeri, landbrug og husdyrhold, grafiske 
fag og servicefag 

Aktiviteten på de kortere videregående uddannelser 2006-2010 

Det uddannelsesmæssige hovedområde, de kortere videregående 

uddannelser omfatter læreruddannelsen og de pædagogiske 

uddannelser, de videregående sundheds- og socialuddannelser og en 

mangfoldighed af uddannelser indenfor handel, turisme, fiskeri, sejlads 

og de kreative fag. 

 

Oversigt 1 herunder viser aktiviteten på de største uddannelsesområder, 

regnet efter antallet af aktive studerende i 2010. Oversigt 1 viser en ret 

begrænset udvikling i aktiviteterne sammenlignet med de øvrige 

hovedområder. 

 

Oversigt 1 

Aktiviteten indenfor de største af de kortere videregående uddannelsesområder 2006-

2010 



Anm: Øvrige kortere videregående uddannelser omfatter bl.a. levnedsmiddeluddannelserne, de 
mellemtekniske uddannelser, fiskeriteknik, navigation, trafik, kommunikation samt kunst, kultur og 
medieuddannelser. 

 

Aktiviteten på de videregående uddannelser 2006-2010 

Oversigt 1 viser aktiviteten indenfor de videregående uddannelser i 

perioden fra 2006 til 2010. I tabellen er der fokuseret på de største 

uddannelsesområder, regnet efter antallet af aktive studerende i 2010. 

Oversigten viser en betydelig vækst i aktiviteterne i perioden fra 2006 til 

2010. 

 

Oversigt 1 

Aktiviteten på de videregående uddannelser 2006-2010 



Anm: Øvrige videregående uddannelser omfatter bl.a. tandlæge, teologi, 
handelshøjskoleuddannelser, veterinær, agronom, arkitekt, idræt samt en række andre, mindre 
uddannelser af forskellige indretning. Indtil 2010 indgik de aktive studerende på Arktisk ingeniør i de 
generelle opgørelser for ingeniøruddannelserne. 
 

Bemærk at det grønlandske studium Arktisk Ingeniør er med i 

statistikken for første gang som en særskilt post. Hidtil har dette 

studium været en del af en større samlet gruppe af ingeniørstudier. 

Dette medfører desværre at Grønlands Statistik ikke kan udskille 

antallet af aktive studerende bagud i tid, men først fra 2010. For 

påbegyndte, afbrudte og fuldførte uddannelsesforløb har det dog været 

muligt at opgjort disse.   

ØKONOMI  

Samlede udgifter  

I oversigt 1 er der opgjort de samlede udgifter til erhvervsuddannelser, 

videregående uddannelser samt elevindkvartering og uddannelsesstøtte 

for perioden fra 2006 til 2011.  

 

Finansieringen af de lokale erhvervsskoler er delt mellem Grønlands 

Hjemmestyre/Selvstyre og kommunerne, der afholder udgifterne til 

undervisningslokaler, inventar, kontorhold, boliger til ansatte samt drift 

af indkvarteringssteder til elever.  

 

De samlede udgifter på erhvervsuddannelsesområdet, der også omfatter 

Center for Sundhedsuddannelser, fremgår tillige af tabellen.  

 

Udgifter til indkvartering af elever er opgjort som nettotal, det vil sige 

efter fradrag af de studerendes egenbetaling. 

 

De samlede udgifter til Uddannelsesstøtte, inklusive stipendier til andre 

uddannelsessøgende i Grønland, Danmark og det øvrige udland, fremgår 

også af oversigten.  

 

Oversigt 1 

Udgifter til kompetencegivende uddannelser på erhvervsuddannelsesområdet 



Anm. Der er tale om budgettal i 2011. 
Noter: 1) Omfatter Grønlands Seminarium, Grønlands Universitet, højskoler, Kunstskolen, Center for 
Sundhedsuddannelser, Journalistuddannelsen, Sprogcenteret i Sisimiut, PhD-studium 
Forskeruddannelse og Socialrådgiveruddannelsen (ISI). 
 
Kilde: Landskassens regnskaber 

 
Bemærk at angivelserne for 2011 er budgetterede tal, mens de for de 

foregående år er baseret på regnskaber. 

Grønlands befolknings uddannelsesprofil i 2011 

I 2011 har Grønlands Statistik for første gang opgjort den 

uddannelsesmæssige profil for Grønland baseret på ISCED-standarden 

fra FN-s organ for uddannelse og kultur UNESCO.  

Figur 1 herunder viser denne profil. 

 

Figur 1 

Den grønlandske uddannelsesprofil pr. 1. januar 2011 

 
ISCED 2: Folkeskole 
ISCED 3: Studieforberedende og faglige grunduddannelser 
ISCED 4: Supplerende uddannelser på mellemniveau  
ISCED 5: Videregående akademiske og faglige uddannelser f.eks. 
prof.bach 
ISCED 6: Forskeruddannelser Ph.D. 
Anm: Læs mere om ISCED og opgørelsesformen i uddannelsesstatistik 
publikationen for 2010 fra Grønlands Statistik på www.stat.gl   
 
Opgørelsen omfatter alle over 16 år der havde folkeregisteradresse i 

Grønland ved årets begyndelse.  

 

For en sammenligning med andre landes uddannelsesprofil henvises til 

den uddannelsesstatistiske publikation for 2010 fra Grønlands Statistik 

http://www.stat.gl/


og til UNESCO’s opgørelser af ”Educational Attainment” på 

http://stats.uis.unesco.org   

 

 

http://stats.uis.unesco.org/
mailto:stat@stat.gl

