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Klar til Studieliv
Det er titlen på et nyt projekt, som alle fire grønlandske huse i Danmark tilbyder med henblik på at give
unge grønlandske studerende en ekstra ballast, før de starter på en uddannelse i Danmark eller andre
steder i verden.
Det er en stor beslutning at flytte ca. 4000 km væk hjemmefra for at tage et studie uden for Grønland, og
forventningerne til det kommende studieliv er høje og fyldt med gåpåmod og vilje.
Den forventningsfuldhed skal fastholdes i mødet med det nye liv, der venter en grønlandsk studerende.
Derfor vil i projektet “Klar til Studieliv” vise kommende studerende i Grønland, hvad de kan forvente på
deres nye uddannelser i Danmark. Med emner som blandt andet faglige krav, krav til skriftligt arbejde,
præsentationer, gruppearbejde og copingstrategier er det målet at klæde de studerende på, så de er bedst
muligt rustet til mødet med den danske uddannelsesverden.
Projektet “Klar til Studieliv” er styret af de fire grønlandske huse i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
der har ansat Nina Gøthche som projektleder. Midlerne til projektet kommer fra de såkaldte “Turbodanskmidler”, der i 2020 blev afsat til danskundervisning for kommende studerende i Danmark, som nu er
konverteret til dette projekt.
Midlerne har fået nyt liv, hvor de vil blive forankret i aktiviteter i Grønland, nærmere bestemt Narsaq,
Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og Tasiilaq. Hvert sted vil der blive afholdt et 2-dages kursus for
de unge, som har søgt eller vil søge ind på en uddannelse i Danmark eller andre steder i verden. Det vil
foregå på og i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Grønland for at give den bedst mulig sparring
til de unge. Det vil også efterfølgende blive afholdt online, så alle øvrige interesserede har mulighed for at
deltage.
Kurserne vil senere blive fulgt op af et kursus for alle nye studerende i Danmark. På den måde skal
kurserne være med til at danne netværk og skabe rum til erfaringsudveksling, der skal styrke de
grønlandske studerende til studietiden i Danmark.
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