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Asasara atuartartoq

Ukiumoortumik allakkiamut 

2017/2018-imut atuarluarina  

Ukioq atuarfiusoq naajartorpoq, naat-

sorsuutigaarpullu maannakkut allanninni 

ilinniarnertuunngortunut 75-it missaan-

niittunut pilluaqqusinissara. Neriuppunga 

amerlasuut ilinniaqqinniarumaartut, Ka-

laallit Nunaatami sulisussat ilinniarsima-

sut suni tamani pisariaqartippai. Maani 

atuarfimmi tamanna misigisimavarput, 

ukioq naallugu allaffimmi aqutsisussamik 

aamma kollegiami pædagoginik ilinniar-

luarsimasunik kajungilersitsiniarneq ajor-

nartorsiutigisimagatsigu. Allaffimmi aqut-

sisoq kiisami aaqqiivigaarput. Kollegiamili 

pædagogit pillugit suli ajornartorsiuteqa-

rpugut. Ilinniartitsisugut amerlanerpaat 

aammattaaq allaminngaanneersuupput 

kalaalliugatik, taamaattumik pitsaasuus-

saaq ukiut arlaqanngitsut qaangiuppata 

ilinniarsimasunik pædagoginik ilinniartit-

sisunillu, maanngaanniit ilinniarnertuun-

ngorlutik soraarummeersimasunik tikil-

luaqqusinissarput. 

Ataatsimut isigalugu ukioq atuarfiusoq 

pitsaasuuvoq, taamaattorli aammaarluta 

paasivarput ilinniarnertuunngorniartuu-

titsinnik atuartitsiinnarnissaq. Taamaatit-

tut, ingammik 1. g-mi naammaginanngil-

luinnartumik amerlapput. Ukioq manna 

qitiutissimavarput sungiussiartortitsinis-

sarput. Sapaatip akunnera 1. g-nngor-

tunut nutaanut ilisarititsineq iliuutsinik 

nutaanik ilallugu pitsaanerulersipparput, 

tamannalu ajunngitsumik ingerlaleralu-

arpoq sapaatit akunnerini siullerni, kisian-

ni ulluinnaat aallartimmata  taamaatittut 

amerleqqipput. Nikalloratali ingerlaqqis-

saagut, aammattaaq ukiumi atuarfiusumi 

tullermi maannamit pitsaanerusumik pis-

sutsit ingerlanniarumaarpagunaasiit.

Ukiup atuarfiusup aallartinnerani pin-

gaartitarisimavarput ilinniartitsisoqa-

tigiinnut arlalinnik ilinniaqqitsitsilluni 

iliuuserineqartut. Uanga rektoritut qu-

larutiginngilluinnarpara ilinniarnertuun-

ngorniat atuarnerminnik taamaatitsin-

nginnissaat anguniarlugu ilinniartitsisut 

pikkorissut aallussilluartullu qulakkeer-

neqarnissaat aallarniutaasariaqartoq. 

Taamaattumik piginnaanngorsaalluni 

ineriartortitsineq atuarfimmi maani pin-

gaartinneqarluinnarpoq. Misigisarpara il-

inniartitsisooqatigiit qitiutitsilluinnarnerat, 

tamannalu qitiutitsinerat ilinniarnertuun-

ngornianut ilinniagaannullu sunniuteqa-

rtartoq. Ukiut arlaqartut ingerlaneranni 

ilinniarnertuunngorniat agguaqatigiissil-

lugu soraarummeernerminni angusaat 

qaffakkiartoruusaarnerat misigaarput, 

atuanngitsoortarnerat taamaatittarner-

allu appariaateqarlutik. Aqqummi akor-

nuteerarpassuaqarpoq, kisianni piff-

issap ingerlanerani aqqut pitsaasoq 

ingerlavgineqarpoq. 

Ukiup atuarfiusup ingerlanerani arla-

leriarluta misigaarput kantiinap kaavi-

iaartitsinerata rekortiliisarnera. Kantiin-

ami sulisut pikkorissut aallussilluartullu 

sulisoraagut, nuannerporlu misigalugu 

ilinniarnertuunngorniat aamma atorfillit 

nerisassat peqqinnartut inuussutissaqar-

luartullu iluarisimaaraat, - ullullu naalern-

erani mamarluinnartut sassaalliutigisart-

agaat, taamaammaat modulit sisamaat 

tallimaallu ingerlalluarsinnaalersarpagut!

Soorlu aallaqqaataani eqqaagiga 

ukiup annertunerpaartaani allaffimmi 

aqutsisoq amigaatigisimavarput, kisian-

ni allaffimmi ataatsimut ikoqatigiinner-

mi suliassat taamaattoq nammassin-

eqarsinnaasimapput, kisiannili nutaanik 

aallarniuteqarnissamut nukissaqartoqar-

simanngilluinnarluni.

Ukiumi kingullermi pisoq assigalugu 3. 

g-mi ilinniarnertuunngorniat Nuummut 

Danmarkimullu atuarnerminnut atatillu-

gu angalatissimavagut, taamaalillutik il-

inniarfinnut alakkarsinnaasimavaat allori-

arnerminni tulliuttumi angalanissaminnut 

piginnaaneqarnerulernissaminnut ilin-

niarfigisinnaasaat. Angalanerit tamakku 

uagut ilinniaqqinnissamut piareersarfit-

tut ilinniarfittut pingaartutut isigaagut. 

Aammattaaq uagut Skype atorlugu ar-

lalinnik ataatsimiinnernik ingerlataqarsi-

mavugut ilinniarnertuunngorniat aamma 

Københavnimi Kalaallit Illuutaannit ilin-

niarnermut ilitsersuisut akornanni, tas-

sani ilinniarnertuunngorniat Danmarkimi 

ilinniaqqinnissaminnut periarfissaannut 

siunnersorneqarlutillu kalerrinneqarput. 

Upernaap ingerlanerani Inatsisar-

tunut qinersinermut piffissap ilaa atorsi-

mavarput. Atuarfimmi marloriarluni qin-

eqqusaarnerit ingerlanneqarput, unnullu 

qinersinerup unnukkuani elevrådip aaqq-

issuussaanik qinersinermi fiistertitsiso-

qarluni, tassani ilinniarnertuunngorniat 

aamma atorfillit kantiinamit mamartunik 

tamalugassinneqarlutik nuannisarnissa-

minnut periarfissinneqarsimallutik, KNR-

ip qinersinermi aallakaatitsivia isigin-

naarneqarsinnaalluni, dammoortoqarluni 

aamma pinnguaatinik ingerlatsisoqarluni.

Soorlu ukiut siuliini taamaaliortartu-

gut ileqqutoqqat paarilluarsimavagut, 

taamaalillutalu oqaluffimmi juullimi nag-

gataartitsisimalluta, seqernup nueqqa-

arnera nalliussisimallutigu, upernaallu 

ingerlanerani Tiger Cup, Upernaakkut 

Tusarnaartitsineq, Apummit Kusanartuli-

at aamma Gallafest ingerlassimallutigik.

Nuannaarutigisimavara ilinniarnertu-

unngorniat naammassilersut nasartaar-

nissaasa tungaannut malinnaaffiginera. 

Siunissami ajunnginnerpaamik kissaap-

pakka.

REKTORS 
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Ukiup atuarfiusup naajartornerani ili-

simalerparput ilinniarnertuunngorni-

alersussat nutaat 150-it missaanniittut 

klassini nutaani arfinilinni atualersussat 

tikilluaqqussallutigik.

Kikkut tamaasa ukiumi atuarfiusumi 

naalersumi atuarfiup ineriartorneranut 

peqataasimasut qutsavigerusuppakka. 

Toqqarsimavara maani atuarfimmi ukiup 

atuarfiusup matuma naanerani atorfinni 

taamaatinnissara. Isumaqarpunga taar-

tigisassannut atuarfik pitsaasumik inger-

lasoq kingornussissutigitissallugu, uki-

umilu atuarfiulersussami kikkut tamaasa 

ingerlalluarnissaannik kissaallugit. 

Kære læser

Velkommen til årsskrift 2017/2018.

Skoleåret lakker mod enden, og vi reg-

ner i skrivende stund med at kunne sige 

tillykke til omkring 75 nye studenter. Jeg 

håber, mange af dem vil læse videre, for 

Grønland har brug for uddannet arbe-

jdskraft på snart sagt alle områder. Vi har 

oplevet det her på skolen, hvor vi året ig-

ennem har haft svært ved at tiltrække en 

kvalificeret kontorleder og uddannede 

kollegiepædagoger. Det første har vi 

omsider fået på plads. Det sidste døjer 

vi med endnu. En meget stor del af vore 

lærere er også med anden etnisk baggr-

und end grønlandsk, så det vil være fint, 

hvis vi om nogle år kan byde velkommen 

til uddannede pædagoger og lærere, der 

har deres studentereksamen herfra.

Det har generelt været et godt skoleår, 

omend vi endnu en gang må konstatere, 

at det er svært at holde på vore elever. 

Frafaldet i især 1. g er helt klart utilfredss-

tillende højt. Vi havde i år sat fokus på 

vores indskoling. Introugen for nye 1. g’er 

var blevet styrket med nye tiltag, og det 

gik for så vidt også godt de første uger, 

men da først hverdagen begyndte at 

melde sig, steg frafaldet atter. Vi fortsæt-

ter dog ufortrødent og vil også næste 

skoleår forsøge at gøre tingene endnu 

bedre end hidtil.

I skoleårets start prioriterede vi en ræk-

ke efteruddannelsestiltag for lærergrup-

pen. For mig som rektor er der ingen 

tvivl om, at arbejdet med at fastholde 

eleverne starter med at sikre dygtige og 

engagerede lærere. Derfor er kompeten-

ceudvikling højt prioriteret på skolen. Jeg 

oplever en meget fokuseret lærergruppe, 

og det fokus smitter af på eleverne og 

deres resultater. Over en årrække har vi 

oplevet stigende eksamensgennemsnit 

for eleverne, mindre fravær og lavere fr-

afald. Der er masser af bump på vejen, 

men set i det lange perspektiv går det 

den rigtige vej.

Hen over skoleåret har vi flere gange 

oplevet, at kantinen har sat omsætnings-

rekord. Vi har et dygtigt og dedikeret kan-

tinepersonale, og det er dejligt at opleve, 

at elever og ansatte påskønner den sun-

de og ernæringsrigtige mad - og de små 

lækkerier sidst på dagen, så vi også over-

lever fjerde og femte modul!

Som nævnt indledningsvist har vi det 

meste af året måttet undvære en kon-

torleder, men ved fælles hjælp på kon-

toret er det alligevel lykkedes at få løst 

opgaverne, men overskud til igangsæt-

ning af nye initiativer har der bestemt ikke 

været.

I lighed med sidste år har vi haft en 

gruppe 3. g elever på studietur til hhv. 

Nuuk og til Danmark, for at de kunne 

besøge de uddannelsesinstitutioner, som 

kunne være næste skridt på rejsen mod 

en kompetencegivende uddannelse. Vi 

opfatter disse ture som et vigtigt element 

for os som studieforberedende uddan-

nelsesinstitution. Vi har ligeledes haft en 

række Skype møder mellem eleverne 

og studievejlederne fra Det Grønlandske 

Hus i København, hvor eleverne har fået 

råd og vink om deres muligheder for vid-

ere uddannelse i Danmark.

I løbet af foråret brugte vi tid på val-

get til Inatsisartut. Der blev afholdt et par 

vælgermøder på skolen og på selve val-

gaftenen stod elevrådet bag en valgfest, 

hvor elever og ansatte havde mulighed 

for at hygge sig med lidt godt fra kanti-

nen, TV fra KNRs valgstudie, brætspil og 

selskabslege.

Vi har som tidligere år værnet om tradi-

tionerne, og har således holdt juleafslut-

ning i kirken, vi har fejret soldagen, og i 

forårets løb har vi haft Tiger Cup, Forår-

skoncert, Sneskulpturfestival og Gallaf-

est.

Det har været en fornøjelse at følge 

afgangselevernes vej mod huen. Jeg øn-

sker dem alt godt for fremtiden.

Her ved udgangen af skoleåret ved vi nu, 

at vi skal byde velkommen til cirka 150 

elever, der fordeles på seks nye klasser.

Jeg vil gerne takke alle, der har bidrag-

et til skolens udvikling i det forløbne år. 

Jeg har valgt at stoppe mit virke her på 

skolen med udgangen af dette skoleår. 

Jeg synes, jeg overdrager en skole i fin 

form til min afløser, og ønsker alle held 

og lykke i det kommende skoleår.

Rektor,
Otto Simonsen
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1.G QAQQAMI  
1.G I FJELDET

Ukiut tamaasa GUX Aasiaat ilinniarnertuunn-
gornianik nutaanik tikilluaqqusisarpoq, taakku ilin-
niarnissartik qilanaarisarpaat. Imminnut nuanner-
sumik pilertortumillu ilikkarnissaat anguniarlugu 
ilinniarnertuunngorniat qaqqamukartinneqartarput. 
Aasiaat qeqertaanut ingerlaartoqartarpoq, tassani 
ilinniarnertuunngorniat pisullutik angalassallutik 
imaluunniit tupermi sinissallutik. 

Pisullutik angalannginnerminni ilinniarnertu-
unngorniat siullermik taquassaminik taniissapput 
pooqattarlu poortorlugu. Tamarmik atisaqarput si-
lap qanoq issusianut tulluartunik, aamma kamip-
paat pitsaanerpaat atorpaat. Nal. akunnerini talli-
mani ilinniarnertuunngorniat qeqertami pisullutik 
angalapput. Inussuliornermik unammisinneqarput, 
speedfriending aqqutigalugu imminnut ilikkarniar-
tussaapput, iluatsitsigunillu terianniamik imaluunniit 
arfermik takusaqarput.  

Taakku tupermi sinittut ualikkut naapipput poo-
qattatik poortorniarlugit. Tupeq, sinngup puui, al-
lequtassat aamma nerisassat inissaqartinneqa-
ssapput. Ilinniarnertuunngorniat amerlanerpaat 
isumaqarput Aasiaat qeqertaannut angalanermut 
oqimaakujuttoq. Klassit illoqarfik qimangaatsiarlu-
gu tupeqarfiliorput, ikumasartumut nerisassiorlutik 
igaaqqat atorlugit aamma toqqortaqattaarlutik nu-
annisarnermut, ataatsimoorlutik erinarsoqatigiillutik 
imaluunniit ikumatitsillutik. 

Qeqertamut taamatut angalareernermi ilinniarner-
tuunngorniat misigisimapput imminnut takornior-
pallaaratik, tamarmillu 1.g-mi ikinngutitaatik peqati-
galugit atuarnissaminnut qilanaarput. 

Hvert år tager GUX Aasiaat imod en masse nye 
elever, der glæder sig til at starte på deres uddan-
nelse. For at lære hinanden at kende på en sjov og 
hurtig måde skulle eleverne ud i fjeldet. Turene gik 
ud på Aasiaat øen, hvor eleverne skulle vandre eller 
sove i telt.

Inden vandreturene gik i gang skulle eleverne 
først smøre madpakke og pakke taske. De havde 
alle tøj, der passede til vejret, og deres bedste sko 
på. I fem timer gik eleverne rundt på øen. De havde 
konkurrence i vardebygning, de skulle lære hinan-
den at kende gennem speedfriending, og hvis de 
var heldige, så de en ræv eller en hval.

De, der var på telttur, mødtes om eftermid-
dagen for at pakke deres tasker. Der skulle være 
plads til telt, soveposer, liggeunderlag og mad. De 
fleste elever syntes, det var rimelig tungt at slæbe 
alt dette med ud på Aasiaat øen. Da klasserne var 
kommet langt væk fra byen byggede de en teltlejr, 
lavede mad på spritbrændere med små gryder og 
hyggede sig med gemmeleg, fællessang eller bål. 
Efter disse ture på øen følte elever sig ikke længe-
re så fremmede for hinanden, og alle så frem til 1.g 
sammen med deres nye venner.



Ukiarmi 2.rt ullut atuarfiusut allami ingerlap-

paat. Klassip qeqertaq sila alianaatsillugu Aasian-

niit takuneqarsinnaasoq tikeraarpaat. Atuarnermut 

atatillugu angalaneq Qeqertarsuarmut ingerlavoq. 

Ilinniarnertuunngorniat ilinniartitsisutik Magdaline, 

Jette aamma Jonas ilagalugit angalapput. Tamarm-

ik Aasianni talittarfimmi naapipput, tassanngaanniit 

Diskolinemut ilaallutik Arktisk Stationimukarlutik, 

tassani ilisimatusarneq qimerloorniarlugu nammin-

nerlu ilisimatusarnermut suliniutertik ingerlanniarlu-

gu.   

Ullut nunap timaanut pisuttarlutik, kemimut tunn-

gasunik apeqqutit akissuteqarfigisarlugit, playstatio-

nernermut, ataatsimoorluni erinarsoqatigiinnermut 

aamma ikkussortakkanik ikkussuinermut atortar-

paat.  Ikkussortakkat t 1000-inik ikkussugassartallit 

unnuup ingerlanerani naammassineqarsinnaallu-

arput, tassa aatsaat tamatuminnga sammisaqartut 

naammakkaangata. Timaanut pisunnerit ilaat Kuan-

ninut ingerlaffiuvoq, allap qaqqami apisoq tikippaa. 

Qaqqap portunersaanut pisut peqqissimipput ka-

mippannik pitsaanerusunik atorsimannginnamik. 

Unnukkut ilinniarnertuunngorniat paarlakaallutik ig-

asarput, nerisassiornerlu ingerlallualeraangat igaavi 

mamavittarlutik igaffimmi mikisumi piareersarneqa-

rtartut. Ulluni pingasuni nuannisarluareerlutik 2.rt qa-

sullutik angerlamut uterput nutaanik ilisimasaqaler-

simallutik, qanoq iliorluni Qeqertarsuarmi silaannaap 

allanngorneri misissorneqarsinnaanersut pillugu 

aamma qaqqami igaffimmilu ataasiakkaarlutik qa-

noq piginnaaneqarnerlutik eqqaamasaqarfigalugu 

I efteråret rykkede 2.rt skoledagen til fremmed 

grund. Klassen besøgte en ø, der i godt vejr kan ses 

fra Aasiaat. Studieturen gik til Qeqertarsuaq. Elev-

erne rejste med deres lærere Magdaline, Jette og 

Jonas. Alle mødtes på molen i Aasiaat, og så se-

jlede de med Diskoline mod Arktisk Station, hvor de 

skulle se nærmere på den forskning, der foregår og 

forsøge at lave deres eget forskningsprojekt.

Dagene gik med vandreture, kemiquiz, gramma-

tikvendespil, playstation, fællessang og puslespil. 

Et puslespil på 1000 brikker kan sagtens løses på en 

aften, hvis man er nok om det. En af vandreturene 

gik til Kuannit, og en anden gik højt op i fjeldets 

snevejr. De, der kom længst op på fjeldet, fortrød da 

også, at de ikke havde bedre sko med. Om aftenen 

skiftedes eleverne til at lave aftensmad, og når 

først madlavningen kom ordentligt i gang, var det 

skøn mad, der blev tilberedt i det lille køkken. Efter 

tre dage fyldt med sjov, vendte 2.rt trætte hjemad 

med ny viden om, hvordan man kan undersøge 

klimaforandringer på Qeqertarsuaq og med mind-

er om hinandens evner i fjeldet og i køkkenet. 

 

ILINNIARNERMUT ATATILLUGU 
QEQERTARSUARMUT ANGALANEQ

STUDIETUR TIL QEQERTARSUAQ





Når man har hjemve

Af May Svendsen 3.o

Når man har hjemve,

og når man føler sig alene.

Så må man tænke hvorfor er jeg rejst?

Man må tænke formålet med hvorfor man rejste.

Jeg har hjemve, men jeg vil ikke

bare give op, jeg må kæmpe mod hjemveen.

Jeg er jo rejst for at for uddannelse,

hvis jeg vil sikre fremtiden må jeg være rejst fra mit hjemby.

Så længe mine familie bor i mit fødeby

så har jeg altid chance for at besøge dem under ferien.

Familie bakker mig op, snakker med mig når jeg

få hjemve, de siger altid til mig at det skal nok gå.

Så når jeg for hjemve,

så byder jeg mine følelser velkommen,

det var jo også en følelse at for hjemve

alt følelserne er med i livet.

Digt - episk, lyrisk eller prosadigt
Af Petrine Sandgreen-Reimer 3.o

Jeg føler frihed, jeg føler stolthed.

Er det ikke dejligt? Er det ikke sundt?

Det er min identitet, det er mit livsstil.

Jeg føler utilfredshed, jeg føler usundt liv.

Er det ikke bare trist? Er det ikke bare nedtrykkende?

Det er kriminalitet, det drejer sig om.

Han er omsorgssvigt, hun er misbrugt.

Er det ikke uhyggeligt? Er det ikke skammeligt?

Det er livsform, det skal behandles.

Vi lever med lovpligter, vi lever med rettigheder.

Er det ikke bare normalt? Er det ikke bare globalisering?

Det er udvikling, som vi lever i dag.

Mit liv er musik
Af Aamannguaq Bernhardsen 3.o

Gør musik sund

Gør bedre musik, stemning er ikke betyder for musik

Det var god at vi skal synge og sang

Musik er stor

Gør skabt musik

Gør bedre synge for at bedre liv, her er mit stemme som du har hørt

Musik er bedste psykisk behandling,

Syng med mig,

Mit liv er musik, du kan også synge ligesom de andre der kan synge

Gør skabt bedst som du kan

Musik er min ven, musik er stort betydning til mit liv

Gør musik sund

3 digte



Ukiup atuarfiusup ingerlanerani nuannarineqa-

rnerit ilagisarpaat timersornermik unammiuaarneq 

Tiger-Cup nukinik atorluaanaqisoq. Tamanna feb-

ruaarip qiteqqunnerani ingerlanneqarpoq 2.rs-imi 

atuartunit aaqqissorneqartoq, taakku timersor-

tarput B-tut qaffasitsigisumik. Tiger-Cup ulluni 

pingasuni ingerlanneqarpoq, volleyball-ernermik, 

ultimateturneringermik aamma isikkamik arsarner-

mik ilaqartoq. Klassit tamarmik taakkunani sungi-

usarsimapput, ilinniarnertuunngorniallu peqataa-

sussaanngitsut timersortarfimmiipput atuaqatitik 

illersorlugit. Ullut taakku pingasut aallarnerneqa-

rtarput ataatsimut kissassernermik unamminerit 

aallartinnginneranni. 

Volleyball-imi unammisaqattaarnermi 1.p aju-

gaapput, taakku unammilluavikkamik. Ultimaturn-

eringimi 3.p ajugaapput, piareersarluarsimagamik. 

Isikkamik arsarnermik unammisaqattaarnerup 

naalernera pissangasoqaqaaq, tassami ajugaasus-

saarummata. Ajugaanniutivinneq unitsitinneqartar-

iaqarsimavoq timersortarfimmiissinnaajunnaaratta. 

Tamatuma kingornatigut dommerit paasititsipput 

1.r unamminermi ajugaasuusut ajuuttaqattaar-

simanertik tunngavigalugu. 2.r ajorsarput, sikisi-

mallutillu ingerlapput. Taakkuli nakimajunnaarput 

Tiger-Cupimi pointit ataatsimut katinneqarmata, 2.r 

pingasoriarlutik normu 2-usimagamik ataatsimut 

katinneranni ajugaasuupput.  

Oorinik nassarsimasut pisiniarfeeqqami ulluni 

taakkunani pingasuni ornigarneqaqisumi mamar-

tunik pisisinnaapput. Tamatuma kingornatigut 

tallimanngornermi ullaakkut klassinut ajugaasunut 

ilinniarnertuunngornianullu ataasiakkaanut akissar-

sisitsisoqarpoq, taakkuupput unamminerni immik-

kut unammeqataalluarsimasut. Mamakujunnik, 

naasunik aamma akissarsianik tunniussisoqarnera 

ukiumi atuarfiusumi ullaakkut katersuunnerit nuan-

nernerpaat tamanna ilagaat. 



Et af årets højdepunkter er skolens energifyldte 

idrætsturnering Tiger-cuppen. Den blev afholdt 

midt i februar og var planlagt af eleverne fra holdet 

2.rs, der har idræt på B niveau. Tiger-cuppen vare-

de tre dage og bestod af en volleyballturnering, 

en ultimateturnering og en fodboldturnering. Alle 

klassserne havde øvet sig på disciplinerne, og de 

elever, der ikke selv skulle spille, var i hallen for at 

heppe på deres kammerater. Alle tre dage begyn-

dte med fælles opvarmning, inden kampene gik i 

gang.

Volleyballturneringen blev vudnet af 1.p, der 

spillede helt fantastisk. Ultimateturneringen blev 

vundet af 3.p, der havde forberedt sig godt. Ved 

afslutningen af fodboldturneringen var spændin-

gen enorm, da der ikke kunne findes en vinder. 

Finalen måtte nemlig afbrydes, da vi ikke længere 

kunne være i hallen. Efterfølgende kunne dom-

merbordet afsløre, at 1.r havde vundet turneringen 

på baggrund af deres suveræne målscore. 2.r var 

finalens tabere og kunne gå derfra med sænkede 

hoveder. De fik til gengæld oprejsning, da de sam-

lede point fra Tiger-cuppen blev talt sammen, 2.r 

blev med tre andenpladser de samlede sejrherrer.

De, der havde medbragt småpenge, kunne 

købe lækkerier i en lille bod, som var godt besøgt 

alle tre dage. Til den følgende morgensamling om 

fredagen var der præmioverrækkelse til de se-

jrende klasser og enkelte elever, der havde spillet 

særligt godt under kampene. Uddelingen af slik, 

blomster og præmier gjorde dette til en af årets 

mest underholdende morgensamlinger.



ILLIT QINERSINERIT

DIT VALG

Marlunngornermi ullormi apriilip 24-ani Inatsis-

artunut nutaamik qinersisoqarpoq, marsillu aal-

lartinnerani tamatuma nalunaarutigineqarnerani 

soorunalimi tusagassiuutitigut pingaarnertut eqqa-

rtorneqartarluni, aviisini, radiomi tv-milu, tamatu-

ma qanoq uagutsinnut Kalaallit Nunaanniittunut 

kinguneqarnissaa? Qinersineq taamaattoq ilumut 

uagutsinnut sunniuteqassava? Partiit arliit amer-

lanerussuteqartissagutsigu, tamanna apeqqutaa-

va? Atugarissaarnermut kinguneqassava, imaluun-

niit uagut ilinniarnitsinnut aamma suliffeqarnermi 

periarfissatsinnut? Kalaallit Nunaata namminersuliv-

innissaanut, aamma Kalaallit Nunaata siunissami 

qanoq inissisimaneranut aamma nunarsuarmioqa-

taanermut?

Maani atuarfimmi demokrati pingaartitaraarput. 

Isumaqarpugut pingaartuusoq najukkami, nunap 

immikkoortuani aamma nuna tamakkerlugu im-

mikkut tamatta isummatsinnik tusarnaartarnissaq, 

isumaqatigiinngissutaasut torersumik aamma tunn-

gavissaqarluartumik oqallisigisarnissaat, kingornati-

gut ataatsimoorluta sapinngisamik amerlanerpaanit 

tapersersorneqarluta ataatsimut aalajangiisarluta.  

Taamaammat qujarupparput partiit arlaqartut 

qinersisartunik ataatsimiisitsiniarmata, illuatungaa-

tigullu uagut politikerit akornanni ammasumik aam-

ma ilumoorussamik oqallinnerup aaqqissornissaa 

isumagalutigu. 

Akuerinngilarput politiki tassaassasoq re-

ality-tv-tupajaaq ittoq, imaluunniit tilluunneq. 

Demokrati aliikkusersuinerussanngilaq, piginnaati-

taaffiussasorli ilungersuussaq, nunarsuarmi inup-

passuit ajoraluartumik piginnaatitaaffiginngisaat. 

Taamaattumik nuannaarutigalugu uaguttaaq 

tamanna piginnaatitaaffik kaffillerfigalugulu kaagil-

lerfigaarput, dammoornermik, nuannersunik pin-

nguaatinik unamminernillu – aamma inernernik si-

ullernik malinnaalluarnermik – ullormi apriilip 24-ani 

unnukkut. 

Tirsdag den 24. april 2018 var der nyvalg til Inatsis-

artut og lige siden dets udskrivelse i begyndelsen 

af marts var det selvfølgelig en af hovedhistorierne i 

aviser, radio og tv, for hvilken betydning vil det få for 

os her i Grønland? 

Betyder sådan et valg overhovedet noget? Er det 

ikke ligegyldigt hvilke partier, vi giver flertal? Har det 

betydning for velstanden, eller for vores uddannels-

er og muligheder på arbejdsmarkedet? For Grøn-

lands selvstændighedsproces, og for Grønlands 

fremtidige rolle og i den globale verden?

Her på skolen tager vi demokratiet alvorligt. Vi 

mener at det er vigtigt, at man – både lokalt, region-

alt og nationalt – lytter til hinandens synspunkter, 

diskuterer uenigheder på en sober og velargument-

eret måde, for så at træffe gode fælles beslutninger 

med størst mulig opbakning. 

Derfor sagde vi ja tak, da en række partier gerne 

ville stille op til et valgmøde, som vi til gengæld 

sørgede for at tilrettelægge, som en åben og ægte 

diskussion mellem politikerne og os vælgere. 

Vi accepterer nemlig ikke at politik bliver til en 

slags reality-tv eller en boksekamp. Demokrati er 

ikke underholdning, men en hårdt tilkæmpet ret-

tighed, som rigtig mange mennesker i verden des-

værre ikke har. 

Derfor fejrede vi også vores privilegium med kaf-

fe og kage, brætspil, festlige lege og konkurrencer 

– og en del følgen med i de første resultater – den 

24. april om aftenen.



Ukiumi atuarfiusumi qaangiutilersumi GU nu-

taamik iliuuseqarpoq ilinniarnertuunngorniat oqa-

aserpassuinik pitsanngorsaataasussamik. Ajor-

nakusoornarpoq tamatigorluinnaq eqqarsaatigisat 

oqaatsinut allanut nutsernissaat ilinniartitsisoq Py-

thagoras imaluunniit inuttut ilisarnaataasut pillugit 

apeqquteqaraangat. 

Iliuuserineqartoq tassaavoq fagi Tunngaviusu-

mik Grammatiki imaluunniit GG, 1. g-mi atuartut 

tamarmik aggustimiit decembarimut 2017-imi mo-

dilini 14-ini ingerlassimasaat. Fagip tamatuma, oqa-

atsit sorliunersut apeqqutaatinnagit suliniutaavoq 

kalaallisut, tuluttut aamma danskisut maannamut 

ingerlanneqarsimasoq, erseqqissisissavai assigiin-

ngissutsit aamma ataqatigiissutsit oqaatsit taakku 

akornanni. Taamaaliornikkut ilinniarnertuunngorniat 

namminneq oqaatsimik aappaat, pingajuat aamma 

sisamaat suli pitsaanerusumik ineriartortinnissaan-

nut pitsaanerusumik aallaaveqalissapput.  

Nuannersoq sungiusagaq ukiumi atuarfiusumi 

qaangiutilersumi iluatsilluarsimasarput tassaavoq 

atuarfiup aqqata nagguissarsiornerata misilinnis-

saa: Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik. Oqaas-

eq kingulleq nagguia eqqarsaatigalugu danskisut 

kalaallisullu assigiinngissuserujussuit takuneqar-

sinnaapput. Oqaasermi agguarneqarsinnaavoq, ta-

amaaliornikkut ilinniar- isumaqarluni ilinniarnermik, 

-ner- tassaalluni iliuuseqarneq, -tuu- isumaqarluni 

angisooq, -nngor- tassaalluni sunngorneq, -niar- 

piumassutsimut innersuussilluni, naggataalu -fik 

isumaqarluni sumiiffik. Toqqaannartumik danskisu-

unngortitsissagaanni, taava sumiiffimmut pissaagut, 

ilinniarnikkut atorfigissaartoqalissalluni. Taamaattut 

oqaatsitigut nagguilersuinertigut ilinniarnertuunn-

gorniat (aamma ilinniartitsisut!) paasitinneqassap-

put oqaatsit taakku marluk qanoq assigiinngitsigi-

nerannik. 

I det forgangne skoleår har GU startet et nyt tilt-

ag, som skal styrke elevernes mange sprog. Det er 

svært hele tiden at skulle oversætte sine tanker til 

et andet sprog, når læreren spørger om Pythagoras 

eller personkarakteristikker.

Det nye tiltag er faget Grundlæggende Gramma-

tik eller GG, som alle 1.g’er har haft i 14 moduler fra 

august til december 2017. Faget, der hidtil har været 

et tværfagligt projekt mellem grønlandsk, engelsk 

og dansk, skal tydeliggøre de forskelle og sam-

menhænge, der er mellem sprogene. På den måde 

får eleverne et bedre udgangspunkt for at videre-

udvikle deres andet-, tredje- og fjerdesprog endnu 

bedre.

En sjov øvelse, vi med succes har brugt i det for-

gangne år, er at prøve at analysere skolens navn: 

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik. Går man i 

dybden med det sidste ord, ser man en af de store 

forskelle på dansk og grønlandsk. Det kan nemlig 

deles op, så ilinniar- betyder studere, -ner- er det at 

gøre noget, -tuu- er noget stort, -nngor- er at blive, 

-niar- henviser til en vilje, og til sidst er -fik et sted. 

Hvis man skulle oversætte direkte til dansk, ender 

man altså med stedet, hvor man vil blive noget stort 

ved at lære. Sådan nogle grundige sproglige analy-

ser er med til tydeligt at give eleverne (og lærerne!) 

en indsigt i, hvordan de to sprog er forskellige.

TUNNGAVIUSUMIK OQAASILERINEQ 
GRAMMATIK

GRUNDLÆGGENDE 
GRAMMATIK
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Udstødt

Hun vågner op lige før alarmen går i gang, går direkte i køkkenet, sætter kaffen over og går 
i bad. Man kan ikke se tårerne trille ned ad kinden. “Som tårer i regnen” tænker hun. Hun 
begynder at onanere for at dulme smerten.

Hun ved hvad hun skal i dag. I dag er i går, og i går er i dag. “Lorte liv, lorte by, lorte land” 
tænker hun. Hun drikker kaffe. Hun har tømmermænd.

Hun begyndte at drikke lige så snart hun kom ud af anstalten. Hun vil bare glemme. 
Glemme den værste nat. Så går hun på arbejde, og hun glor kun på sine sko mens hun er 
der; “For fanden, hvor er de grimme” siger hun til sig selv. Hendes arbejde består i at sortere 
rejer. Hver dag, rejer. Hele dagen. Før det var hun lærer, hun var glad. Hun elskede at 
undervise. Hun elskede at se børnenes udvikling.

Efter fyraften går hun til butikken, som sædvanlig glor hun kun på sine sko. Hun ved, 
hvad hun vil købe. Samtidig muntrer hun sig selv op ved at smugkigge på andres kurve. 
Mærkevareslaver, zombier der kun tænker på at tilfredsstille deres behov. Behov for at blive 
anerkendt. Hun tager to vinflasker og går raskt hen mod ekspedienten, men så sker det. En 
hvisken; ”Morder!” Hun vender om, tager en flaske til.

Hun går straks hjem, så åbner hun vinflasken inden hun tager sine sko af. Så begynder hun 
at drikke. Hun spilder noget vin på gulvet. Hun føler sig klodset, begynder at grine af sig 
selv, men ender med at græde. “Tårernes land er et gådefuldt rige”, husker hun at have læst 
et sted, hun smiler, et mat smil.

Hun husker alt, de lykkelige dage, derefter de knapt så lykkelige dage. Volden. Angsten. 
Tæsk der blev til hverdagskost. Hun voksede op i et trygt hjem, havde venner, en god 
omgangskreds, havde det hele. Langsomt og sikkert forsvandt det hele, hele hendes tilværelse 
hånede hende. Hun blev styret af en usynlig magt. Flere gange havde hun anmeldt sin 
kæreste for vold, men til hvad nytte? Hun blev skrøbelig, hun vidste godt at kæresten 
fortalte løgnehistorier om hende. Fortalte sine venner at hun var en kontrollerende jaloux 
kæreste. At hun ikke gad at se dem. Hun turde ikke gøre noget. Til sidst bestod hendes 
omgangskreds af kærestens venner og bekendte.

Hun tømmer flasken for de sidste dråber. Så kaster hun den tomme flaske mod væggen; 
“Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuuuck!” skriger hun.

Hun tænker på den værste nat. Kæresten kommer hjem, pissefuld, han har et hyænesmil. 
Hvad fanden? Var maden blevet kold? Han kaster sig over hende. Han tager tallerkenen 
og smider den mod væggen, derefter tager han maden og taber den på gulvet, selvfølgelig 
med vilje. “Spis!” råber han; ”spis som den lille tæve du er!”

Nu ved hun den er gal. Nu må hun hellere lægge sig på knæ. Nu begynder han at grine. 
Grine af hende; “hvor latterlig har man lov til at være?” griner han. Han sparker hende 
i ansigtet, og i maven. Hun prøver at flygte, men han tager hendes hår, hiver hende. 
Med knytnæve slår han hende i ansigtet, flere gange. Ikke kun en halv time, han bliver 
ved indtil han mister alle sine kræfter. Så tager han stolen, og hamrer den løs på hendes 
overkrop indtil stolen er helt smadret. Hun ligger bare på gulvet og er ikke til at genkende. 
Hun ligger i fosterstilling. Nu trækker han sine bukser ned, og river hendes natkjole op, 
han spytter på hendes kusse. Hun famler rundt, prøver at tage fat på hvilken som helst 
genstand, nu gælder det bare om at overleve. Hun tænker på sin familie, sine venner. Mor 
og far, hvad vil de gøre hvis hun pludselig dør? Hun mærker noget hårdt, det er en del af 
stolen, stolebenet.

Hun tager den og slår ham i hovedet. Han bliver bevidstløs. Men hun bliver bare ved med 
at slå ham. Hun ved ikke hvor længe, men da hun kom til sig selv lå hans ansigt som en 
skudt sæl, det ene øje hang ud. Hun kan høre radioen. John Mogensen synger; “Så længe 
jeg lever, så længe mit hjerte slår. . .”

Hun prøver at beherske sig, hun ryster. Går hen til vinduet. Uden for er der stille, hun 
åbner vinduet for at kunne ånde den friske luft. Hun står stille et øjeblik. Kigger ud, 
den milde sommervind tager pludselig til, og vældige bølger af lys og skygge går hen over 
verden.

 
- Esaias Thorin



NUUMMI AAMMA DANMARKIMI 
ILINNIAQQINNERNUT INGERLAQQITTUT

Ilinniarnertuunngorniat arfinillit Nuummukar-

simapput. Angalanerminni Nuuk ulluni marlunni 

misigisaqarfigisussaavaat, qanoq ilinniaqqiffiusu-

mi ilinniarneq ingerlanneqartarnersoq aamma ilin-

niarnerup sorliup ingerlanneqarnissaanut toqqa-

anissaminnut ikiorneqarneqarlutik. Ullut taakku 

marluk Ilisimatusarfiup alakkarnissaanut siumut 

aalajangiiffigereersimavaat, tikilluaqquneqarluarpu-

gullu angallanneqarlutalu, iffianillu qallersukkanik 

ullo’qeqqasiortinneqarluta. 

Angalanermi ilinniarnertuunngorniat ilinniarfin-

ni assigiinngitsorpassuarni atuartinneqartut mis-

igisaqarfigaat, soorlu assersuutigalugu peqq-

issaasunngorniartut, ilinniartitsisunngorniartut, 

nutserisunngorniartut aamma inunnik isumagin-

nermut siunnersortinngorniartut. Tassani ilinniar-

tut pingasut ilaatigut naapippavut, taakku Aasianni 

GUX-imit ilinniarnertuunngorsimasut, maannalu 

inunnik isumaginninnermut siunnersortinngungaja-

lerput, kalaallinut inuiaqatigiinnut tunniussaqarnis-

saminnut piariingajalerlutik. 

Ilinniarnertuunngorniat aammattaaq ilinniartunut 

siunnersortimik naapitaqarnissaminnut periarfis-

sinneqarsimapput, taassuma ilinniartuunersiamiit 

ineqarnermut tunngasunik tamanik apeqqutaat aki-

sarlugit, aamma universitetip nunanut tamalaanut 

ataqatigiissaarisua, taassuma oqaluttuarai nunarsu-

armut tamarmut paarlaasseqatigiinnissamut peri-

arfissat.  

Sapaatip akunnerani tulliuttumi ilinniarnertuun-

ngorniat qulingiluat Danmarkimut timmisartumut 

ilaallutik aallarput. Danmarkimi Københavnimi Ka-

laallit Illuutaat ilaatigut misigisaqarfigaat, Folket-

ingimi Aleqa Hammond ilagalugu takornariarlutik, 

ilinniarfiit assigiinngitsut Københavnimillu aamma 

Aarhusip Universitetii, aamma Odensemi ilinniar-

tunik oqaloqateqarnissaminnut periarfissinneqar-

lutik, universitetimi ilinniartuuneq qanoq innersoq 

oqaloqatigiissutigalugu.  

For 6 elever gik turen til Nuuk. På turen havde de 

to dage i Nuuk til at opleve, hvordan det er at stud-

ere på en videregående uddannelse og få hjælp til 

at beslutte, hvilken uddannelse de vil vælge. Begge 

dage havde eleverne på forhånd ønsket at besøge 

Ilisimatusarfik (Nuuk universitet), hvor vi blev budt 

varmt velkommen med rundvisning og fik serveret 

en lækker frokost med smørrebrød. 

På turen fik eleverne lov til at opleve under-

visning på mange forskellige uddannelser, som 

f.eks. sygeplejerske, lærer, tolkning og socialrådg-

iveruddannelsen. Her mødte vi bl.a. 3 studerende, 

som selv er blevet studenter fra GUX Aasiaat, og 

som nu snart er færdiguddannede socialrådgivere, 

der er klar til at komme ud og bidrage til det grøn-

landske samfund.

Eleverne fik også mulighed for at møde en stu-

dievejleder, der svarede på deres spørgsmål om alt 

fra SU-lån til bolig, og universitetets internationale 

koordinator, der fortalte om mulighederne for at 

tage på udveksling i hele verden.

Ugen efter fløj 9 elever afsted mod Danmark. I 

Danmark oplevede de bl.a. Det Grønlandske Hus 

i København, en tur i folketinget med Aleqa Ham-

mond, forskellige uddannelser til åbent hus på både 

Københavns- og Aarhus Universitet og i Odense fik 

de mulighed for at snakke med studerende om, 

hvordan livet er som universitetsstuderende.

AFSTED TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
I NUUK OG DANMARK





Se videoerne ved at trykke på dem ovenfor,  
eller gå ind skolens Youtube-kanal på adressen goo.gl/rxevo3

https://www.youtube.com/watch?v=HKJ77ZhmAJM
https://www.youtube.com/watch?v=rgUUECVOFmQ
https://youtu.be/7V6uCVOS7-A
https://youtu.be/7V6uCVOS7-A
https://www.youtube.com/watch?v=Q15ZapIq4zs
http://goo.gl/rxevo3
https://www.youtube.com/watch?v=sI8kMhcHKRQ


                         
APUMMIK  EQQUMIITSULIORTITSINEQ

Qangali ileqqorineqartutut ulluni 7. aamma 

8. apriilimi Aasianni apummik kusanartuliorluni 

festivaleqartitsineq ingerlanneqarpoq. Pisoq 

soorlu siornatut GUX Aasiannit aaqqissorn-

eqarpoq illoqarfiullu qeqqani kommunip allaf-

fiata nalaani ingerlanneqarluni. Aammattaaq 

ukioq manna holdit 12-it ilaasussatut nalunaar-

simapput, orniguttullu amerlallutik isiginnaar-

tut aamma illoqarfimmi meeqqat, kissassaati-

tut kaffillerfigineqarlutik 2. p-p kaffisortitsivianit. 

Sapaammi nalunaaqutaq 14:00 dommer-

it sisamat kusanartulianik nalilersuilerput. 

Kusanartuliat ataasiakkaat tamarmik karak-

teerilersorneqarput, makku tunngavigalugit: 

Isumassarsiaq/asseqanngitsoq, immikkuua-

luttortai, teknikikkut nalunassusia aamma 

ataatsimut isigalugu takorannissusia. Naallu 

amerlasuut kusanaraluarlutillu takorluuillaqq-

issumik ilusilersorneqarsimagaluartut dom-

merit isumaqatigiilluinnarput. Ajugaatinneqar-

toq tassaavoq holdi 1. prt GUX Aasianneersunik 

inuttaqartoq, kusanartuliaat ajornaatsutut 

isikkoqaraluarluni, pinnerluni aamma isuma-

tuumik suliaasoq, inuunerup aallartinneraniit 

toqunissap tungaanut erseqqilluinnartu-

mik takutitsisoq. Holdi akissarsisinneqarpoq 

1.500 koruuninik raajaleriffimmiillu raajanik 

12 kiilunik. Normu 2-upput napparsimavim-

mi sullit, normu 3-upput GUX Aasianniit ilin-

niartitsisooqatigiit kusanartuliaanni qitiutin-

neqarluni Issittumi silaannaap allannguutai.   

Traditionen tro blev der d. 7. og 8. april af-

holdt sneskulpturfestival i Aasiaat. Begiven-

heden var ligesom sidste år arrangeret af GUX 

Aasiaat og fandt sted i centrum af byen om-

kring kommunebygningen. Igen i år var der 

hele 12 hold tilmeldt, og der var flot fremmøde 

af både tilskuere og byens børn, som kunne 

nyde en kop kaffe fra 2.p’s bod for at holde var-

men.

Da klokken slog 14.00 om søndagen begy-

ndte de 4 dommere deres bedømmelses 

af skulpturerne. Hver skulptur fik karakterer 

ud fra kriterierne: Ide/originalitet, detaljeri-

ngsgrad, teknisk sværhedsgrad og helhed-

sindtryk. Og selvom der var mange fine og 

fantasifulde resultater var dommerne helt eni-

ge. Vinderen blev et hold bestående af elever 

fra 1.prt fra GUX Aasiaat, der løb af med sejren 

med en meget enkel, smuk og meningsfuld 

skulptur, som viser livet fra fødsels til død i alt 

sin enkelthed. Holdet modtog en flot præmie 

på 1.500 kr. og et gavekort på 12 kg. rejer fra re-

jefabrikken. På andenpladsen kom sygehuset, 

og tredjepladsen gik til et lærerhold fra GUX 

Aasiaat med deres skulptur, der satte fokus på 

klimaforandringer i Arktis. 

SNESKULPTUR





Tele-Post arrangerede søndag d. 25 Maj i forbindelse 
med Gør Maj Sund stafetløb i Aasiaat med start og mål i 
Idrætshallen. Ti hold på hver fem løbere deltog. 
Hver løber gennemførte en 2,5 kilometer 
strækningen gennem bymidten to gange, 
hvorefter stafetten blev givet videre i 
idrætshallen til næste løber.
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