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SIAMMARTOQ  

EN FRIVILLIGUDDANNELSE FOR GRØNLANDSKE UNGE I DANMARK 
 
 
 
Informationsbrev, december 2016 

HELT KORT OM FRIVILLIGUDDANNELSEN 

Frivilliguddannelse er et 1,5 årigt læringsforløb for udsatte grønlandske unge fra 18 til 25 år. 
Omdrejningspunktet for uddannelsen er ”at være noget for udsatte børn” som frivillig og rollemodel. 
Formålet er, at deltagerne udvikler deres evner til at indgå i forpligtende, meningsfulde fællesskaber som 
aktive, deltagende medborgere. 

Det igangværende uddannelsesforløb for 10 unge sårbare grønlændere startede i foråret 2016 og slutter i 
april 2017.  

 

Foto fra uddannelsesweekenden i marts 2017 
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KORT STATUS OM UDDANNELSEN 

De unge har nu været afsted på de 6 planlagte weekender, og dermed afsluttet uddannelsesforløbet. Ud af 
de 10 unge deltagere har 8 gennemført forløbet, og modtaget deres diplom. For nogle af de unges 
vedkommende er det første gang, de gennemfører et uddannelsesforløb med succes. Det er meget stort 
for dem. 
 
 

  
De unge deltagere med diplom for gennemført uddannelse 
 
 
At uddannelsen er afsluttet betyder ikke, at vi slipper de unge helt. 6 ud af de 8 unge har ønsket at 
fortsætte som frivillige i vores projekter. Og de får fortsat støtte til at holde fast i denne beslutning, og hvad 
de i øvrigt bøvler med i deres hverdag.  
 
Vi oplever, at det har stor betydning for de unge at gå fra at være en person, der skal støttes til at være en 
person, som kan hjælpe og støtte andre. Det har stor betydning for den unges oplevelse af sig selv og 
selvværd. 
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Som en helt særlig solstrålehistorie kan nævnes Paula, en af de unge piger, der har gennemført 
frivilliguddannelsen. Paula skal til sommer deltage som frivillig i Foreningen Grønlandske Børns sommerlejr i 
Qaanaaq. 
 
For de fleste af de unge har uddannelsen også været en personlig rejse. Temaerne vi har berørt undervejs 
har de alle kunne afspejle sig i, hvilket har gjort, at de måske for første gang har italesat, hvad de selv har 
været igennem i deres liv indtil nu. Disse erfaringer kan de sidenhen bruge, når de møder børnene på 
koloni, men erfaringerne er også med til at gøre dem klogere på, hvilken uddannelsesretning de fx ønsker 
sig.  
 
De unge har alle opnået mere viden om børns udvikling, hvordan man håndterer konflikter, om 
grænsesætning og meget mere. De er blevet nysgerrige på, hvordan de indtil nu fx har håndteret konflikter 
i deres liv, og deres evne til at reflektere over livet og oplevelser er blevet styrket. 
 
Gennem uddannelsen har de unge også opnået at være i et fælleskab, hvor de har kunnet bruge hinanden, 
og hvor der har været stor grad af accept. De er blevet undervist på en måde, som for dem har været 
relevant og overskuelig, hvilket har gjort at de stort set alle sammen har gennemført forløbet. At 
gennemføre et uddannelsesforløb er en erfaring de kan leve højt på længe. 
 
 
 

FREMTIDEN 

Med afsæt i de gode erfaringer fra dette uddannelsesforløb er det lykkedes os at opnå en bevilling fra 
Veluxfonden til at gennemføre to uddannelsesforløb mere. Det næste forløb kan således starte allerede i 
september 2017. At gennemføre dette forløb med støtte fra Damernes Saloner og de erfaringer vi har 
opnået gennem forløbet har haft en afgørende betydning for opnåelse af støtte fra Veluxfonden. 

Vi vil derfor rette en meget stor tak til Damernes Saloner for jeres bidrag og støtte til projektet. 

 

Foreningen Grønlandske Børn 
 

Helle Skriver Andersen, børnefaglig konsulent og underviser på frivilliguddannelsen 
Puk Draiby, generalsekretær 
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