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Rektorip tikilluaqqussutaa
Atuartut, angajoqqaat, sulisut atuartartullu allat, GUX sinnerlugu ukiumoortumik atuagassiamik
atuarluarisi.
Ukioq atuarfiusoq 2018-2019 pisoqaalussimavoq, pissanganarluni ilinniarfiulluarlunilu uannut
rektorimut nutaajusumut naak atuarfik ukiorpassuarni suliffigisimangaluarlugu.
Unamminarsimavoq sulisunut pikkorissorpassuarnut siulersuissalluni, kisianni ingerlatsinermi
nutaannguutinik arlalinnik allannguuteqarpoq, kiisalu atorfiit arlallit nutaajusut
pilersinneqarsimapput. Tassami pingaartissimavara atuarfipput ataatsimut tamaat isigalugu
ineriartornissaa. Pingaarnertut atuarfiuvugut, kisianni aamma sullissinermi kollegiani, kantiinami
allanilu kiffartuussinermi sulissineq pitsaasuussasoq ineriartussasorlu isumaqarpunga
pingaartorujussuusoq. Taamaattumillu suliffeqarfik tamaat isigalugu sulissineq pingaartillugulu
ineriartortuartussatut isingaara.
Sumiluunniimmi sullitanut tulluussartuarneq pingaartorujussuuvoq, soorlu ukiup ingerlanerani
sulisut assiginngitsunut pikkorissartarsimasut aamma atugassiami tamanna atuarneqarsinnaavoq.
Sulili aamma ineriartortitsiuarnissaq pingaartutut isigaara suliffeqarfik uummaarillunilu
ingerlalluassappat.

Ukioq manna nunatsinni ilinniarnertuunngorniarfinni atuartut peqannginnerini agguaqatigiisitsinermi atuanngittoortoqarnersaangaluarluta unamminarsimavoq atuarunnaartut ukioq manna 117iummata. Tamanna namminerni tikkuussivoq, sulinerput assigiinngittutigut suli
pitsanngorsartariaqaripput, soorlu atuartunik saaffissaqartitsinikkut, sullissinikkut atuartitsinikkullu
unamminartut arlaqartut suli annertuumik pitsanngoriaataasariaqartut pisariaqarmata.
Ukioq manna ilinniarnertuunngortut 85-t qimassavaatigut, tamanna tanngasimaarnarpoq,
nuannerluni sulisullu sulisimanerisa kusanassusaat tamatumunnga takussutissaavoq. Qujanaq ukiuni
taakkunani ilinniarnertuunngorniarfimmi inooqataasimangassi nuannersuni unamminartunilu
siunissami ajunngitsunik tamanik kissaappassi.
Sulisullu maani suliunnaartut qamannga pisumik qutsavingaakka ajunngitsunillu tamanik kissaallugit.
Uani atuagassiami ukiup ingerlanerani atuarfitsinni pisut ilaat
atuarlugillu assini isiginnaarsinnaavasi.

Rektors velkomst
På vegne af GUX vil jeg ønske elever, forældre, medarbejdere og
andre læsere god læsning på denne årsskrift.
Der er sket meget i skoleåret 2018-2019, og det har været spændende
og lærerigt også for mig som ny ansat rektor, selvom jeg i mange år
tidligere har arbejdet på skolen.
Det har været en udfordring for mig at lede så mange dygtige ansatte, men det har resulteret i nye
administrative ændringer og skabt flere nye stillinger. Jeg har anset det for vigtigt, at udvikle vores
skole som én helhed. Først og fremmest er vi en skole, men også inden for kollegier, kantinen og
andre serviceområder er det for mig meget vigtigt, at servicen er god og i udvikling. Derfor skal vi
betragte skolen som helhed og udvikle den herefter.
I alle steder er det vigtigt at tilpasse sig til kunderne, og derfor har vores medarbejdere også været
på forskellige kurser, hvilket også kan læses om i denne folder. Såfremt skolen skal videreudvikles
løbende, anser jeg dette meget vigtigt.
Selvom vi i dette skoleår er det sted, hvor der i gennemsnit har været mindst fravær blandt de
gymnasiale uddannelser, er det en stor udfordring for os, at der har været 117 udmeldte elever.
Dette viser i al tydelighed, at vi hele tiden skal forbedre vores arbejde. F.eks. lettere adgang fra
elevernes side, bedre service og undervisning hører til de store udfordringer, hvor vi skal udvikle os
markant.
I år skal 85 nye studenter forlade os, dette er vi meget stolte over og glade for. Det viser, at
medarbejderne har sat aftryk i den flotte resultat og arbejde. Tak for jeres deltagelse i de år vi har
levet sammen i tykt og tyndt. Jeg vil ønske jer alt godt for fremtiden.
Jeg vil ligeledes sige inderligt tak til de medarbejdere der stopper i år - og ønske dem alt godt.
I denne folder kan I læse og se billeder af hvad vi har været igennem i dette skoleår.
Dorthie Siegstad
Rektor

Personaleoversigt
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Aviak
Kristoffersen Dahl
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Jonas Tarp
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Administration

Naja Olsen
Kontorleder

Inge Poulsen
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Petersen

Tidl.praktikant

Vejleder

Jakob Larsen
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Kontorfuldmægtig

Christine Snæbum
Jensen
Tidl. serviceleder

Laila Jakobsen
Kontorfuldmægtig

Emanuelsen
Vikar

Filip Steenholdt
Kontorelev

Petrine Nielsen
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Mette Rye
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Sørine Petersen
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Marie Evaldsen

Mati Løvstrøm
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Service

Peter Frederik Gedionsen
Serviceleder

Pedelkontoret

Edvard Johansen

Kâlêraq Jørgensen

Bygningskoordinator

Pedel

Karl Geisler
Pedelvikar

Hendrik Dalager

Henri Poulsen

Pedel
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Mina Lundblad

Tuperna Johansen

Martha Wæver
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Kantinemedarbejder

Kantinemedarbejder

Jan Andersen

Lebbekka Markussen

Kantinemedarbejder

Kantinemedarbejder

Marie Karlsen
Kantinemedarbejder

Rengøring

Klara Nielsen
Rengøringsleder

Meeraq Andersen
Rengøringsmedarbejder

Uthilie Halsøe
Rengøringsmedarbejder

Oline Jørgensen
Rengøringsmedarbejder

Antuunitta Samuelsen
Rengøringsmedarbejder

Studiestart

I dette skoleår satte GUX fokus på den gode studiestart. Som noget nyt havde skolens
kollegiepædagog oprettet en mentorordning, hvor elever i 1.g sattes sammen med 3. g elever, der
skulle hjælpe dem med at finde rundt og svare på spørgsmål om stort og småt.
Et andet nyt initiativ i år var at alle nye elever på GUX-Aasiaat fik udleveret en lille startpakke ved
ankomst til skolen. I den fik eleverne bl.a. studieredskaber som en notesbog, kuglepen,
overstregningstusch og post-it. Startpakken indeholdt også en USB, som Grønlandsbanken gavmildt
havde sponsoreret. Sundhedsplejen i Aasiaat havde bidraget med prævention og information om et
sundt sexliv. Startpakken var samlet i en praktisk rygsæk-pose, som eleverne kunne bruge til idrætstøj
eller bøger.

… og slut

Lykkelænder

Den 4. september fik skolen besøg af producer Lasse Lau og skuespillerinde Vivi Nielsen, som står
bag dokumentarfilmen Lykkelænder, der har vundet prisen Nordic Dox Award. Filmen er bl.a.
optaget her i Aasiaat, og i den medvirker en tidligere elev fra skolen.

Besøg af Kalle Güettler
Kalle Güettler er flere gange blevet nomineret til nordisk råds
litteratur for børne- ungdomslitteratur. Fredag den 16.
november 2018 lagde han vejen forbi GUX-Aasiaat for at
udbrede kendskabet til nordisk børne- og ungdomslitteratur.
Han er 69 år gammel og er bosiddende i den nordlige del af
Sverige.
Tilstede under oplægget var tre kulturfagsklasser 2p, 2n og 1p
der skulle forholde sig til de kulturelle værdier og den
kulturelle identitet der kommer til udtryk i Kalle Güettlers
bøger og forfatterskab.
Kalle Güettler fortalte under oplægget hvilke processer der er
undervejs når man skriver en børnebog og hvordan han selv
arbejdet sammen med sin færøske og islandske samarbejdspartnere. Det er en lang proces at skrive en børnebog og den
kan være mange år undervejs.
Kulturfagslærer Frank Darling Jørgensen

Turen til Qeqertarsuaq
”Den dag vi skulle sejle, gik alle ned til kajanlægget hvor vi læssede kufferter ind til Najaaraq Ittuk.
Vejret var koldt og det blæste lidt. Nogle af eleverne blev søsyge men det var en ret fantastisk tur.
Da vi ankom til Qeqertarsuaq gik alle til Arktisk Station, hvor vi skulle overnatte i nogle dage. Nogle
af os gik forbi Pilersuisoq for at handle ind til aftensmad. Der blev lavet et aftensmadshold,
morgenmadshold, middagsmadshold og et hold der skulle handle ind til mad.
Der blev serveret morgenmad og der blev spillet fodbold på den kunstgræs fodboldbane. Vi
besøgte museet. Der var udstilling om de gamle billeder af grønlandske folk, nogle af dem var fra
starten af 1900-tallet. Derefter lavede vi aftensmad, spiste sammen og hyggede os resten af
aftenen.
En anden dag lavede vi madpakker til en af flere ture ude i naturen. Vi skulle op til bjergtoppen
Lyngmarksbræen, men der var tåget og det var meget koldt. Derfor nåede vi ikke målet. Nogle af
os gik tidligt hjem for at forberede til aftensmad. Men Oline, Ole-Karl, Kenneth og jeg kom først
hjem, fordi vi var for trætte til at følges med de andre. Der var mere sikkert inde i Arktisk Station
end i det farlige stejle bjerg.
En dag gik vi til Kuannit, der var nogle elever der tog jordprøver undervejs. Vi gik helt til det store
bjerg med hul i Kuannit, og det var sejt at se på. Nogle elever tog billeder af det, og nogle gik helt
over på den anden side af det bjerg.
Der var hele tiden noget at lave på Arktisk Station; der var nogle i laboratoriet som analyserede
jord, - og vandprøver, der var nogle der lagde mega puslespil, der var nogle der var i gang med at
lave mad, nogle spillede fodbold udenfor, nogle hvilede sig. Det var meget sjovt og hyggeligt. Vi
lærte hinandens mere private sider at kende. Den allersidste aften spillede vi banko og quiz efter
aftensmaden. Der var præmier til vinderne i banko, og det var ret sjovt og underholdende. Det har
været en god tur for de to klasser som smeltede sammen til en klasse, og vi lærte hvordan vi
kunne samarbejde bedre.”
Tove Filemonsen og Johannes Frederiksen (3rt)

Studier på GUX Aasiaat
Man skal læse meget…

…følge med i timerne

…arbejde sammen med andre elever…

…sidde foran computeren

…men man kan alligevel føle sig som en
dronning!

Tiger Cup 2019
”I uge 7 har der været terminsprøver og Tiger Cup i hallen. Klasserne
har spillet mod hinanden, hvor disciplinerne var: høvdingebold,
volleyball, ultimate og fodbold. Efter vi har været til terminsprøver tog
vi til hallen for at spille i de discipliner. Der var færre deltagere i
forhold til de seneste år, men spændingen har været mindst den
samme. 3.rt var favoritter til at vinde Tigercuppen, da det var dem der
vandt sidste års Tiger Cup. Men der har stor skuffelse da 3.rt ikke
vandt Tiger Cuppen, da lærerne vandt den samlede sejr.
Disciplinen høvdingebold var det 2.p mod 3.rt i finalen, og efter en
stor kamp vandt 2.p i finalen. I volleyball var det Lærerne mod 2.s, og
det var lærerne som vandt i finalen. I ultimate var det et stor skuffelse
til 3.rt da det tabte i finalen mod lærerne, der var ellers meget tæt kamp i mellem de to
modstandere, men efter en forlænget spilletid var det lærerne der havde vundet. Den sidste
disciplin fodbold har altid været den mest spændende kamp ud af de fire discipliner, og som
sædvanlig var der været mange tilskuere, der var kommet for at bakke deres klasse op med
banner hvor man kan se hvilken klasse de hepper på. I finalen var det en meget spændende kamp,
hvor 2.s og 2.r har spillet mod hinanden. Efter en tæt kamp var det 2.r der vandt i fodbold.”
Lars Ole Jensen (3r)

Sneskulpturfestival
I en solrig weekend i april blev der afhold den
årlige Sneskulpturfestival. Næsten alle
præmierne gik til deltagere fra GUX: Team
Lænestol vandt første præmie, mens Team
Geni(t)al og team Bæver slog sig sammen og
opnåede en flot andenplads. Tredje pladsen
gik til familien Loklindt. Vinderne fik penge,
rejer fra Polar Raajat og en diplom.
Dommerne var kunstlærer Helene Zwisler,
den lokale kunstner Aksel S. Brandt og en
børnejury på 4 børn.
I år fik deltagerne også stemme på deres egen
favorit, og vinderen af afstemningen blev
vores kollegiepædagog Mati Løvstrøm, som
var helt alene om at lave sin skulptur. Han fik
en bog, spisebilletter til Sømandshjemmet og
en diplom.
1. præmie

2. præmie
3. præmie

Deltagerfavorit

Gallafesten d. 4.maj
Ukiut tamaasa ingerlanneqartoq gallafest 3.g-miut ingerlappaat, ukiup atuarfiusup naalerneranut
aamma soraarummeeqattaarnerit aallartinnissaannut ilisarnaataasartoq. Ukiup atuarfiusup
naalerneranik malunnartitsinerup ilagisarpaa pingaaruteqartoq ilinniartunik ilinniartitsisunillu
toqqaasarneq, taakku arlaatigut maluginiarneqarsinnaasumik iliuuseqarsimasuussapput.
Periarfissani 50-ini assigiinngitsuni toqqarneqarnissamut periarfissaasut ilagivaat ukioq manna
gamer-itut ukioq manna dronningitut toqqarneqarsinnaaneq.
3.g’erne afholdt den årlige gallafest som en markering af skoleårets snarlige afslutning og
begyndelsen på eksamensperioden. En vigtig del af festen var kåringerne af elever og lærere som på
en eller anden måde havde gjort sig bemærket. Med 50 forskellige kategorier havde man mulighed
for at blive kåret til alt fra årets radioavis til årets gamer til årets dronning.

Årets dronning: Tukummeq A. Mikaelsen
Årets konge: Miki Kristiansen

Årets kreativ: Anja Hansen Therkelsen

Årets HF-elev: Jens Pele Sakæussen

Årets musiker: Mathias Nielsen

Årets atuartutsialak: Anja Jensen

Årets sanger: Sandra Jeremiassen

Årets lærer: Stine Leth

Årets par: Johannes & Nina

Årets kantine: Lebbekka Markussen

Årets gamer: Qulutaq Lundblad

Årets allaffimmioq: Laila Jakobsen

Årets radioavis: Tukummeq A. Mikaelsen

Årets kollegiepædagog: Mati Løvstrøm

Årets timersullammak: Evita Grønvold

Årets klasse: 2.p

Årets joker: Brian Scivoli
Årets humørbombe: Nukannguaq Lundblad

Gæster
I januar havde 3.p. og 2.n.
besøg af IA-formanden Múte
B. Egede i samfundsfag. De
diskuterede Grønlands
fremtid, bl.a. sociale
udfordringer, den fremtidige
råstofpolitik og kollegievilkår
for unge.

I uge 10 havde GU besøg af naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og
udenrigsanliggender Ane Lone Bagger.
Hun holdt dialogmøder med 2n og 3rt
og fik en rundvisning på kollegierne
med kollegiepædagogen Sørine. Hun
mødtes også med rektor for at diskutere
bl.a. om elevfrafald, kollegier og
forskellige projekter. Naalakkersuisoq
var begejstret for de gode rammer som
eleverne har på vores gymnasium, fx
kantinen og de pæne og rene kollegier.

I marts måned holdt rektor Dorthie Siegstad
og 10 entusiastiske elever møde med
”political officer” Sung W. Choi fra den
amerikanske ambassade i København. Han
ville gerne møde grønlandske mennesker og
have dialog med dem. Eleverne var glade for
at møde ham og havde mange spørgsmål til
ham. Sung W. Choi synes godt om vores lille
samfund, da folk har meget mere kontakt med
hinanden end folk i en storby, hvor man ikke
engang kender sine naboer.

Kurser
I løbet af foråret har der været flere kursusaktiviteter for personale.

Førstehjælpskursus

Kursus om GUX-S

Kursus ”Sådan undgår du stress”

Kunst og kultur
En eftermiddag i maj var skolens
lille aula fyldt op med elever og
personale, da kunstlæreren Gorm
Spaabæks kunstværk blev
indviet. GU’s pædagogiske leder
Lars Krogsholm bød alle
velkommen, og så fortalte Gorm
om historien bag kunstværket og
hvordan han havde oplevet sit
ophold her i landet. Bagefter
hørte vi 3 stemningsfulde sange
af Ole Kristiansen, hvoraf den
første var Arnarulunnguaq, som
passede perfekt til dagens emne.
Arnarulunnguaq var en kvinde fra Qaanaaq som deltog
i Knud Rasmussens femte Thuleekspedition i 1921.
Hun lavede mad og holdt det livsnødvendige skindtøj i
orden på den 18.000 kilometer lange slæderejse.
Hendes fætter Qaavigarsuaq Miteq var også med på
turen. På Gorms kunstværk kan man se dem alle tre.

Forårskoncert 2019
Onsdag d.15. maj blev der holdt forårskoncert , hvor vores dygtige elever (og lærere) fik vist hvad
de havde lært i løbet af skoleåret.

Hygge på GUX

Juleafslutning

Fastelavn

Sidste skoledag

Kollegiebeboernes grilldag

Student - og hva’ så?

Kaali-Gaba Olsvig, 2n, Qasigiannguit
”Jeg har ansøgt til kultur- og
samfundshistorie på Ilimmarfik.”

Rita Karlsen, 2n, Ålborg/Nuuk
”Jeg skal blive lærer, måske i grønlandsk, dansk
og matematik. Jeg elsker at udfordre mig selv.”

Inger Brandt, 2n, Aasiaat
”Jeg vil enten studere teologi eller kulturog samfundshistorie på Ilimmarfik i Nuuk.”

Akaaraq Sandgreen, 3u, Qasigiannguit
”Jeg skal til Nuuk og tage en bacheloruddannelse i kultur- og samfundshistorie.”

Miki Kristiansen, 3r, Upernavik
”Jeg vil gerne holde et sabbatår, arbejde
og tænke over min fremtid.”

Ivalu Jakobsen, 3.u, Ilulissat
”Jeg skal læse til pædagog i Ilulissat,
fordi jeg elsker børn.”

Årets studenter
3.o
Akitsinnguaq Magnussen
Angerdlartunguak Mølgaard
Augustine Ludvigsen
Betty Ludvigsen
Camilla Hansen
Julia Skade
Lisa Brandt Johansen
Naja Magnussen
Nielsine Frederiksen
Nivi Inûsugtok
Nukannguaq Lundblad
Rasmine Wille
Ria Therkelsen
Sofianguaq Kristiansen
Aani Reimer
3.p
Alma Sandgreen
Ane Fisker
Anja Therkelsen
Aqissiaq Lundblad
Aviaaja Mølgaard
Ena Jørgensen
Inaluk Inúsugtok
Isabella Andersen
Ivinnguaq Schmidt
Larsine Frederiksen
Louise Petersen
Magdaline Johansen
Nina Joelsen Johansen
Peter Petersen
Sara Brandt
Uka Dahl
Ulla Zeeb Didriksen
Winona Clasen

Første student 2019
Angerdlartunguak Mølgaard

3.r
Kari Abelsen
Lars Ole Jensen
Miki Kristiansen
Pipaluk Isaksen
Tove Filemonsen
3.s
Anna-Kathrine Kristiansen
Aqqalu Reimer
Aviaaja Lange
Cecilie Nielsen
Ilannguaq Emanuelsen
Karen Løvstrøm
Laila Jørgensen
Lena Broberg
Nivikka Kleemann
Parnuuna Mathæussen
Pipaluk Davidsen
Sara Davidsen
Steve Kristiansen
Uthilie Grim
3.t
Angutinnguaq Mølgaard
Gertrud Lyberth
Johannes Frederiksen
Mia Fleischer
Oline Nielsen
Timo Jeremiassen
Tukummeq Andersen
Aatiitta Nathansen

3.u
Agnes Korneliussen
Akaaraq Sandgreen
Anja Jensen
Aputsiaq Olsen
Ivalu Jakobsen
Johanne Hammond
Jaakuka Geisler
Knud Filemonsen
Laila Jensen
Malou Kristiansen
Pilunnguaq Hansen
3.e
Ari Geisler
Uvdloriaq Petersen
2.n
Ane Marie Rafaelsen
Dora Karina Evaldsen
Eva K'aerngâk'
Inger Brandt
Jens Pele Sakæussen
Julie Mørch Kristensen
Julie Rosa Guldager
Kulúnguak Jakobsen
Kaali Gaba Olsvig
Navarana Larsen
Nivikanguak Lyberth
Rita Karlsen
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