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Rektorip tikilluaqqussutaa
Atuartut, angajoqqaat, sulisut atuartartullu allat, GUX sinnerlugu ukiumoortumik
atuagassiamut atuarluarisi.
Ukioq atuarfiusoq 2019-2020 pisoqaalussimavoq, unamminartunik, taamaakkaluartorli GUX
-mi unamminartut ineriartuutitut tigusimavavut. Sunaluunniimmi unamminartoq
ineriartuutaasussanik imaqartuaannartarpoq.
Nunarsuatsinni ukioq manna pisut aalajassannarnerpaartarivaat coronap siaruaannera.
Tamanna aamma atuarfitsinni misigilluarparput. Piffissaqarpoq atuartut annertuumik
toqqissisimanngiffiat, sulisunut tamanna unamminarnikooqaaq - qujanartumilli manna
tikillugu akunnitsinni qanimut nalaatinngilarput.
Suleriallaqqissuserli nutaanillu misilittagaqarneq sulinitsinni pisuunnguutitta ilangaat. Naak
atuarfitsinni pisartunik assiginnginngitsunik taamaatitsinnartoqaraluartoq.
Suliat pitsaasut atuarfimmi ineriartortitat amerlapput, sulili atuarunnaartartut
amerlavallaaqaat. Immikkulli nuannaarutissatut taasinnaavara ukiut sisamat kingulliit
ataannartumik nunatsinni ilinniarnertuunngorniarfinni atuanngittoornerni
annikinnerpaaqqikkatta. Taamaakkaluartorli isummanni suli atuanngittoortarneq
annikinnerusariaqarpoq.
Ukioq manna ilinniarnertuunngortut 77-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
Kære elever, forældre, medarbejdere og andre læsere
På vegne af GUX vil jeg ønske Jer god læsning med dette årsskrift.
Der er sket meget i skoleåret 2019-2020, og det har været spændende og lærerigt. Der har
været mange udfordringer, men vi har kastet os over udfordringerne og taget imod dem
som en mulighed for udvikling.

Folk på hele kloden er blevet meget oprevet pga. corona. Det har vi også oplevet her. Der
var en periode, hvor eleverne var meget utrygge, den periode var også meget udfordrende
for medarbejderne - men jeg er meget taknemlig, der ikke er opstået sygdom blandt os.
Vi har været nødt til at aflyse forskellige arrangementer i løbet af denne periode, men til
gengæld er vi blevet rigere på erfaringer med forskellige arbejdsmåder.
Vi har hele tiden forbedret vores arbejde, men der er stadigvæk alt for mange
elevudmeldinger. I år er vi igen den skole, hvor der er mindst fravær, fire år i træk. Flot! men vi skal stadigvæk kæmpe mod fravær og frafald.
I år vil 77 nye studenter forlade os, det er vi meget stolte over og glade for. Det viser, at
medarbejderne og deres arbejde har sat deres aftryk på det flotte resultat. 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 hjertelig tak til de medarbejdere der stopper i år - og ønske dem alt
godt.
I denne skrift kan I læse om og se billeder af det som vi har været igennem i løbet af
skoleåret.

Dorthie Siegstad
Rektor

Studiestart

Denne gang var skolestarten lidt anderledes end
normalt, da Nordgrønland var ramt af stormvejr og
Aasiaat var indhyllet i tæt tåge lige i de dage, hvor
de fleste elever og lærere skulle ankomme. Derfor
var der mange der ikke var til stede ved skolestart.
Alle nye elever på GUX Aasiaat fik udleveret en lille startpakke ved deres ankomst til skolen.
Med den fik eleverne bl.a. studieredskaber som en notesbog, kuglepen og overstregningstusch.
Startpakken indeholdt også en USB-nøgle, som Grønlandsbanken gavmildt havde sponsoreret.
Sundhedsplejen i Aasiaat havde bidraget med prævention. Startpakken var samlet i en praktisk
rygsæk-pose, som eleverne fx kunne bruge til idrætstøj. I løbet af skoleåret var der mange som
brugte posen som skoletaske.

Studier på GUX Aasiaat
Studieretninger
Man skal vælge en studieretning, når man ansøger til gymnasiet, men det er ikke bindende. I
november havde 1.g’erne studieretningsdage, hvor de kunne få indblik i de andre studieretninger. Det gav dem bedre muligheder for at bestemme om de eventuelt ville skifte til en
anden retning efter det første halve år (grundforløbet). Studieretningsforløbet tager 2,5 år.
GUX Aasiaat tilbyder følgende studieretninger: krop og sundhed, naturvidenskab, kultur og
samfund, sprog samt kreativ. Derudover findes der en 2-årige studieforberedende
uddannelse, som er beregnet til voksne (mindst 23 år). Fagene udbydes på forskellige
niveauer alt efter studieretningen. Fag på A-niveau er de højeste mens C-niveau er de laveste.

Krop og sundhed









Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk B
Idræt B
Fysik B
Kemi B
Biologi B
Matematik B

Maaliannguaq Mølgaard Mathiassen,
3r, fra Ilulissat: ”Jeg valgte Krop og
sundhed, da jeg var interesseret i idræt
og biologi. Det vær træls at vi allerede
blev færdige med biologi i 2g - det var
så spændende at jeg havde lyst til at
fortsætte med det.”

Samson Grønvold, 3r, fra Qasigiannguit:
”Jeg havde ellers tænkt på den
naturvidenskabelige studieretning, men
endte med Krop og sundhed, og det har
jeg været glad for. Det bedste var nok
studieturen til Qeqertarsuaq.
Det er godt jeg havde været på efterskole i Danmark inden jeg startede her,
da det ellers ville have været meget
svært at følge med, da der er så mange
danske lærere. Jeg kan varmt anbefale at
man først bor 1-2 år i Danmark - det
hjælper meget.
Efter GU skal jeg læse til flymekaniker
og senere til pilot, men desværre bliver
min studiestart udskudt til næste år pga.
coronavirus.”

Naturvidenskab







Grønlandsk A
Dansk A
Matematik A
Fysik A
Kemi B
Engelsk B

Alberth Andersen, 3t, fra Qeqertarsuaq:
”Jeg startede ellers på den sproglige
studieretning, men skiftede til
naturvidenskab. Det har været godt at gå
på GU, selv om det også har været hårdt
fx med kemi og dansk. Den bedste
oplevelse var nok studierejsen til
Qeqertarsuaq. Jeg har søgt til DTU og
KTI, da jeg gerne vil blive ingeniør.”

Qulutaq Lundblad, 3t, fra Kangaatsiaq:
”Jeg valgte Naturvidenskab, da jeg
brænder for data og IT. Mit mål på længere
sigt er at tage akademiuddannelsen i ITledelse og -teknologi på NI i Nuuk.
Til dem der overvejer at starte på den
naturvidenskabelige studieretning vil jeg
gerne sige, at man skal være klar til at
arbejde hårdt, især med matematik. Men
selv om det nogen gange kan føles svært
så er det også utroligt spændende!”

Kultur og samfund







Grønlandsk A
Dansk A
Kulturfag B
Samfundsfag B
Historie B
Idræt B

Naja Jeremiassen, 3p, fra
Niaqornaarsuk: ”Jeg vil gerne blive
lærer, så jeg valgte Kultur og
samfund. Det har været fint at gå på
GU. Det sværeste for mig har nok
været historie og matematik mens
det bedste har været grønlandsk.”

Naja-Nuka Aronsen, 3p, fra Kangaatsiaq: ”Jeg
valgte Kultur og samfund, da jeg drømte om at blive
socialrådgiver. I løbet af GU har jeg besluttet at læse
til socialpædagog, selv om det også ville være
spændende at blive lærer… Jeg er glad for min
studieretning, selv om vi ikke havde psykologi som
jeg ellers var interesseret i.”

Kreativ







Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk B
Mediefag B
Historie B
Billedkunst B/Musik A

Inger Elvira Kuitse, 3s, fra Tasiilaq: ”Jeg er meget tilfreds med min studieretning. Det
har bakket op mine resurser (musik og kreativitet) og støttet min opvækst. Det har givet
en god balance mellem mine stærke sider og det som jeg skulle øve mig på (fx aflevering
af opgaver). Jeg er blevet mere voksen og har lært at analysere verden omkring mig.
Efter studentereksamen skal jeg læse jura i Nuuk. Jeg drømmer om at blive selvstændig i
fremtiden.”
Ane Rosine Gjerulff, 3s, fra Ilulissat: ”I løbet af de sidste tre år har jeg udviklet mig
personlig og psykisk. Udvekslingen med studiekammeraterne har gjort mig mere social.
Jeg har lært mere om mig selv og mine interesser. Takket være den kreative studieretning
har jeg også lært at spille guitar og optræde på scenen. I fremtiden vil jeg gerne læse til
socialpædagog i Ilulissat.”

Sproglig






Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk A
Fransk (begynder) B
Historie B

Suzi Petersen, 3u, fra Aasiaat:
”Jeg kan godt lide sprog så jeg tog
den sproglige studieretning. Disse
tre år har været så spændende og
inspirerende at jeg har valgt at
studere til oversætter og
tolk på Ilisimatusarfik.”

2-årig studieforberedende uddannelse
 Grønlandsk A
 Dansk A

Aya Oshima, 2n, fra Qaanaaq:
”Jeg er rigtig glad jeg tog den toårige
uddannelse. Jeg har lært meget og er
blevet mere selvstændig. I starten var
det svært at kommunikere på dansk,
men efterhånden er jeg begyndt at
snakke mere. Jeg vil gerne blive lærer,
så jeg har søgt til Ilinniarfissuaq.”

Sara Fontain, 2n, fra Upernavik:
”Det har været en lang proces at nå hertil: Jeg har tidligere arbejdet som
timelærer. For nogle år siden var jeg i pilotprojektet på GU, og derfra fik
jeg motivation til at ændre mit liv og tage en uddannelse. Jeg skal enten
blive lærer eller socialrådgiver.”
Wilhelm Fontain, 2n, fra Tasiilaq/Upernavik:
”Jeg var også med i pilotprojektet, men den
gang var jeg ikke klar til at møde op hver dag
for at gennemføre en uddannelse. Nu er det
anderledes: jeg har både motivation og
redskaber så jeg skal videre til en læreruddannelse. Det har været en klar fordel at gå
på GU sammen med voksne klassekammerater.”

GUX-P
I skoleåret 2020-21 er der også mulighed for at starte på GUX-P, som er en helt ny 3-årig
fagpakke, hvor der bruges ekstra tid til fagene, lektiehjælp og personlig afklaring til videre
studier. Der vil være intensivt samarbejde mellem GUX Aasiaat og lokale virksomheder for at
motivere flere unge til at fortsætte i uddannelsessystemet efter gymnasiet. Forløbet er
beregnet til unge i alderen 15-22 år. Navnet GUX-P kommer fra ordet periarfissaq
(mulighed), da den giver flere elever en mulighed til at tage en ungdomsuddannelse.

GUX-P udbydes med følgende fagpakke:
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Biologi C
Kemi C
Fysik C
Samfundsfag C
Idræt fællesfag
Studiemetodik
Studieprojekt
Valgfag mat/eng B
Valgfag bio/kemi B
Obligatorisk lektielæsning
Klassens time
Personlig udvikling - projekter

Studierejsen til Qeqertarsuaq
I september tog 11 billedkunstelever fra 3s på studietur til Qeqertarsuaq sammen med deres kunstlærer
Helene. De boede på arktisk station og samarbejdede med Kirsten fra Kuannit Galleri.

Projekter
I dette skoleår har GUX Aasiaat været med i to spændende projekter som har fået tilskud fra
Nordplus. Regine Lundblad, Rasmus Stenfalk og 3.p har samarbejdet med Ørestad
Gymnasium i København omkring ”Kulturel mangfoldighed blandt danske og grønlandske
gymnasieelever”. Læringsarbejdet blev afholdt i fagene dansk/grønlandsk og religion.

I efteråret besøgte 3.p’erne gymnasiet i København.
I starten af marts kom 25 danske gymnasister og 2
lærere herop.
Den første dag deltog eleverne i undervisningen i
forskellige klasser og i weekenden fik de mulighed til at
køre hundeslæde og sy perler. Det var første gang de
var i Grønland så det var en stor oplevelse for dem. De
to lærere syntes at vejret føltes koldt men de nød den
friske luft. De var også positivt overraskede over
sortimentet i byens butikker.

Kemilæreren Tom Koch Svennesen, biologilæreren Anders Brink Nyberg og 2.rt har i dette
skoleår arbejdet sammen med Vestjysk Gymnasium i Tarm om projektet Biodiversitet og
miljøDNA. MiljøDNA er en ny metode til at kortlægge og overvåge naturen, og den kan
blandt andet bruges til at overvåge truede arter og undersøge hvordan klimaforandringer
påvirker biodiversiteten i et bestemt område. Planen var at der skulle være klasseudveksling
med feltarbejde og eksperimentelt arbejde i laboratoriet men også digitalt samarbejde
omkring databehandling og diskussion af resultaterne. Desværre blev danskernes besøg til
Aasiaat aflyst i sidste øjeblik pga. coronavirus.

Studieprojekt
I løbet af de tre år på gymnasiet skal eleverne opnå de nødvendige kundskaber til at selv
kunne gennemføre et projekt fra start til slut i en periode som strækker sig over flere
måneder. De starter i 1.g med et science-projekt efterfulgt af 1. års opgaven, hvor læreren
finder et emne, problemstilling og materialer for dem. Ved 2. års opgaven får eleverne lidt
mere ansvar, da de selv skal stå for informationssøgningen, mens lærerne stadig vælger emne
og finder på problemstilling. Ved SP-opgaven i 3.g skal eleverne først spore sig ind på et
emne, lave problemstilling, samle materiale og til sidst skrive selve opgaven i starten af
februar måned.
I løbet af de tre år skal de unge således forvandles fra elever til studerende. Dette kræver
kendskab til studiemetodik, hårdt arbejde og aktiv deltagelse i undervisningen.

Fra hverdagen i 2s - et dagbogsstykke ud fra bogen Ternet Ninja:

Dagbog

Jeg har sovet i fabrikken, næsten 2-3 dag i træk. Jeg savner mine
forældre, men sådan er det bare. Jeg blev nødt til arbejde, det er jo mit
job. Jeg hader mit arbejde, det er så varmt og jeg er sulten, der er ikke
så meget mad.
Vi har pause og jeg går ud, jeg kravler op på taget, for at kigge op til
himlen, jeg er træt og sulten, mens jeg tænke på mine forældre og
mine familie, jeg hørte klokken ringede.
Vi skyndte os mod døren, der står Mr. Chan, og han sagde at han har
overraskelse til os.
Jeg er så sulten, jeg tænker kun på mad, jeg håber vi får mere mad,
men det er ikke mad, det er bare en mand som blev fabrikkens nye
ejer. Jeg håber han er bedre end Mr. Chan.
Så kommer der to mænd, som ligner turister, de snakker med Mr.
Chan.
Mr. Chan råber ad mig, han siger jeg skal hente vand hurtigt, jeg løber
så hurtigt jeg kan.
Angerlannguaq & Aviaaja 2.s

Uddannelseskaravanen
Torsdag den 24.oktober vrimlede det med nysgerrige elever alle mulige steder, da
uddannelseskaravanen kom forbi Aasiaat. I løbet af dagen havde de forskellige institutioner
mulighed for at vise eleverne de undervisningsmetoder og materialer man evt. vil møde
under uddannelsen.
Klokken 9 bød uddannelsesvejlederne velkommen og gæsterne præsenterede sig for
eleverne. Inger Elvira Kuitse fra 3s begejstrede alle med sin smukke stemme, da hun optrådte
sammen med musiklæreren Anders, der spillede klaver. Derefter startede den første runde.
Hver elev deltog i mindst tre forskellige foredrag i løbet af dagen. Gæsterne roste
arrangementet og vores personale, som havde arbejdet på højtryk for at skabe en god
oplevelse for alle parterne.

Elisa og Tippu bød velkommen.

Inger og Anders

Man kan gennemføre forskellige
uddannelsesforløb i Pisiffik, fx bager
eller kontorassistent.

Soldaterne fortalte om deres hverdag.
Der var mulighed til at blive testet på
sygehuset, hvis man var interesseret i at
melde sig til militærtjeneste.

Ilisimatusarfik byder på mange uddannelser
fra teologi til sprog, litteratur og medier.

Arbejdsudstyr for arktiske guider. Man
kan tage uddannelsen i Campus Kujalleq.

Royal Arctic Line kan
tilbyde to uddannelsesretninger. Den ene
foregår på havet og
den anden på land.

Selvstyret oplyste om praktikophold i
centraladminstrationen.
Kommuneqarfik Sermersooq har
spændende sommerjob til studerende.

Mittarfeqarfiit optager ca.
10 elever og lærlinge om
året, og lige nu er der ca.
30 elever under oplæring
fordelt i de forskellige
lufthavne på kysten.

Tiger Cup 2020
I uge 7 knoklede 2n og 3.g’erne
med terminsprøver i
grønlandsk, dansk, engelsk og
matematik. Til gengæld var der
fælles hygge i hallen om
eftermiddagen, hvor 11 elevhold
og 1 personalehold kæmpede
mod hinanden i Tiger Cup.
Årets discipliner var floorball,
volleyball, ultimate og futsal.

I år gik sejren til 3s, mens
personaleholdet og 3r kom
på en delt andenplads.
Årets heppehold blev 1rt.
Tillykke med de flotte resultater!

Top 10
Placering
1
2./3.
2./3.
4
5
6
7
8
9
10

Klasse
3s
lærerne
3r
3tu
1rt
2r
1p
2s
3p
2n

Point
34,5
33
33
30,5
30
28,5
24,5
22
19,5
15

Sneskulpturfestival
Søndag d. 22. marts var der en minisneskulpturfestival bag ved skolen. Gruppen
med en ulu vandt (1.p). Sælerne fik 2. pladsen
(1.u) og coronavirus fik 3. pladsen (1.s). Den
store sneskulpturfestival blev desværre aflyst i
år på grund af coronavirus og mangel på sne.

Gæster

I september fik vi gæster fra Danmark, da en gruppe folketingsmedlemmer
besøgte skolen som en del af deres orienteringsrejse til Grønland. Først
præsenterede Dorthie skolen og fortalte om de mange udfordringer vi og
vores elever har - men også om vores dygtige elever og personale.
Derefter fik gæsterne en rundvisning på skolen. Til sidst besøgte de klassen
2n, som lige var i gang med samfundsfag sammen med Lars. Gæsterne
havde mange spørgsmål og de var meget interesseret i at høre hvordan fx eleverne med
børn får det til at hænge sammen økonomisk. De ville også høre hvilke planer eleverne
havde for fremtiden. Nogle af gæsterne var i Grønland for første gang og de var forbavset
over de lange afstande mellem byerne.

Wilhelm var den første som fik ordet i 2n.

Eleverne gav et godt indtryk med deres modne svar på de
mange spørgsmål.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen
samt naalakkersuisoq for boliger og
infrastruktur Karl Frederik Danielsen besøgte
GUX Aasiaat i januar. Aulaen var fyldt med
nysgerrige elever og medarbejdere, da det var
en enestående mulighed til at møde toppolitikere som normalt sidder i Nuuk.
I samme forbindelse holdt de to politikere en nytårsreception i forsamlingshuset for
borgerne i Aasiaat samt et møde med Kommune Qeqertaliks borgmester Ane Hansen.

Kunst og kultur
GUX Aasiaat har et tæt samarbejde med
Kommune Qeqertalik, og dermed arrangerede
kommunen en kulturfestival i GU’s baggård sidste
sommer. Der var flere kendte navne blandt
artisterne, fx Don Maliko og INUK.

Lige efter kulturfestivalen blev der holdt et
korarrangement på GU, da det lokale kor Aasiaat
Nipaat havde inviteret to andre kor til Aasiaat.
De øvede sammen om dagen og sidst på ugen
holdt alle korene en fælles koncert i aulaen.

Ferniseringer
I februar var der åbent hus i
kælderen, da Helenes
kunstelever fra 1tu
præsenterede deres
installationer. Det var
spændende at komme ind i
de forskellige lokaler, da det
var mørkt og der var kun
enkelte små lyskilder og lidt
musik. Her kan I se den
amerikanske sanger Post
Malone med sommerfugle.

I marts kunne man igen lade sig inspirere af musik og kunst, da 2s holdt
fernisering i kælderen. Eleverne havde lavet installationer med
udgangspunkt i FN's verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete
mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at
afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god
uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere
bæredygtig økonomisk vækst.

Forårskoncert
Onsdag den 6. maj samledes elever og
medarbejdere for at følge med i årets
forårskoncert i den store aula. Grundet
sikkerhedsreglerne måtte alle ikke være
fysisk til stede, men heldigvis blev
koncerten sendt online og vist på
skærmen i klasseværelserne.

Koncerten er blevet vist over 1500
gange på YouTube. Man kan
stadigvæk se den via en link på
skolens Facebook side.

Virtuel undervisning
”Foråret 2020 blev året hvor både ansatte og elever hos GUX Aasiaat
blev kastet ind i en helt ny verden af undervisning, nemlig den
virtuelle - eller nu bare VU.
I mange år har det været tilladt at afholde 20 procent af undervisningen virtuelt, men kun meget
sjældent brugt, derfor var det for langt de fleste lærere en helt ny oplevelse og det var det i den
grad også for eleverne.
Lærerne gik på meget kort tid på og fik etableret moduler og måske endda forløb indenfor VU.
Men hvordan med eleverne og alt det der didaktik?
Den meget korte frist gjorde, at lærerne valgte at benytte forskellige platforme. Nogle holdt sig til
det kendte lectio, mens andre afprøvede Teams og OneNote.
Processen blev naturligvis noget forjaget af den irriterende corona og derfor blev det, særligt for
eleverne en noget ujævn oplevelse. MEN langt de fleste elever gik til opgaven med fantastisk gåpå-mod og vilje - og nogle af de mere tavse elever blomstrede. I nogle tilfælde var hele klasser
mere end bare almindeligt gode - f.eks. 3.U der leverede meget imponerende arbejde
Bagsiden for mange var imidlertid, at det hele blev uoverskueligt og lidt for svært tilgængeligt.
De kæmpede som helte, men processen, blev for mange for stejl. Heldigvis meldte normaliteten
sig hurtigt.
En læring af det hele kan være at Teams og særligt OneNote kan og bør integreres som en del af
undervisningen, ikke så meget ift. frygten for kommende sygdom, men mere fordi, at
platformene tilbyder rigtigt meget, både didaktisk(læringsmæssigt) men også ift. fremtidige
kompetencer
Alt i alt mener jeg, at personale og elever løste en svær udfordring på meget flot manér og i
hvert fald jeg, har tænkt mig at integrere OneNote i min fremtidige undervisning.”

Danny Overby Mikkelsen, lærer i historie, samfundsfag og kulturfag

Hygge på GUX
Halloween
Hvert år arrangerer kollegiepædagogerne Halloweenaktiviteter for
eleverne og deres familier. Denne gang fik arrangementet besøg af
Hinnarik.

Santa Lucia
På grund af den tidlige start på juleferien var der Lucia optog allerede den 11. december.

Juleafslutning
Den 12. december var der juleafslutning, som startede med en gudstjeneste i kirken. Bagefter
samledes alle i aulaen for en fælles afslutning. Julemanden kom forbi med en sæk fyldt med
slik og så dansede alle rundt om juletræet.

Soldag
Den 13. januar fejrede vi soldagen. Kl. 12.00 mødtes klasserne med deres teamkoordinator
og gik sammen op til bakken ved TELE. Efter solturen serveredes der boller og varm kakao i
den store aula.

Fastelavn
I februar holdt kollegiepædagogerne et fastelavnsarrangement i aulaen, hvor gæsterne blev
budt på boller og kakao. Der var lege og hygge
for både voksne og børn.

Nomineringer til gallafesten
Årets gallafest blev desværre aflyst pga. coronavirus men som sædvanlig havde 3.g’erne
samlet på nomineringer i forskellige kategorier. Her er nogle af vinderne:

Årets elev: Juaannannguaq Mørch
Årets HF-elev: Ane Marie Karlsen
Årets anguniangalik: Navarana Svendsen
Årets uden fravær: Kiiu Adelholm
Årets klasse: 1.p

Årets humørbombe: Nuunu Sandgreen
Årets musiker: Mathias Nielsen

Årets qunguttari: Karoline Jensen

Årets sanger: Naja Kristensen

Årets klovn: Meeraq Andersen

Årets kreativ: Julie Broberg
Årets timersu: Mads Poulsen

Årets gentleman: Inuk Josvassen
Årets par: Mora + Elias
Årets makkerpar: Kevin F. + Lars L.

Årets lærer: Rasmus Stenfalk
Årets kontordame: Laila Jakobsen
Årets kollegiepædagog: Mati Løvstrøm
Årets kantinemedarbejder: Martha Wæver

Sidste skoledag
Fredag den 22. maj var sidste skoledag for 3.g’erne og 2n’erne. Traditionen tro gik de rundt
i byen tidlig om morgenen for at vække lærerne (og alle andre). Klokken 8 var der fælles
morgenmad for lærerne og eleverne i aulaen. Bagefter afslørede planlægningslederen årets
eksamensplan. Der var også et rørende øjeblik, da Rasmus - som også blev valgt til årets
lærer - fik en fin gave fra sine elever som tak for de sidste tre år.

Student - og hva’ så?
Meeraq Andersen, 3p, fra Ikerasaarsuk/Aasiaat:
”Jeg er interesseret i økonomi, så mit mål er at tage
akademiuddannelsen på NI.”
Juaannannguaq Mørch, 3p, fra Uummannaq:
”Jeg har tidligere taget socialhjælperuddannelsen, så nu
skal jeg læse videre til socialpædagog.”

Marianne Larsen, 2n, fra Aasiaat:
”Først skal jeg arbejde, men næste år skal jeg enten søge til
tolkeuddannelse eller biologi.”

William Overballe, 3u, fra Uummannaq:
”Efter et sabbatår vil jeg gerne starte på handelsskolen.”

Pani Løvstrøm, 3p, fra Qasigiannguit:
”Næste år vil jeg gerne starte på pædagoguddannelsen, det har jeg
drømt om siden længe. I de sidste tre år har jeg lært meget, selv om
det nogen gange har været hårdt, da en stor del af studierne
foregår på dansk.”

Johannes Nielsen, 3r, fra Innaarsuit:
”Mit valg var Krop og sundhed, da jeg elsker idræt. Det hårdeste
har været naturfag - og at vågne om morgenen! Den mest
spændende oplevelse var turen til Qeqertarsuaq. Jeg skal blive
elektriker, men venter endnu på svar fra praktikpladsen.”

Paanna Johnsen, 3t, fra Uummannaq:
”Jeg har været glad for mit uddannelsesforløb. Det bedste var sommerskolen i Kangerlussuaq, det var rigtig spændende. Jeg vil gerne have to
uddannelser: Jeg skal tage MerX I på Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk
med en akademiuddannelse som mål. Derudover drømmer jeg om at
blive biolog.”

Aqqaluk Lynge, 3s, fra Qasigiannguit:
”I sommer skal jeg arbejde og lede efter praktikplads. Jeg har tænkt læse til kok på Inuili eller
til tømrer på KTI Sisimiut. Jeg er tilfreds med min gymnasietid - det sjoveste har nok været
billedkunst.”
Kevin Geisler, 3s, fra Upernavik:
”Først skal jeg arbejde lidt, men så vil jeg gerne søge til Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik
(kunstskolen) i Nuuk. Jeg er kreativ og min stærkeste side er billedkunst - det er også derfor
jeg valgte den kreative studieretning.”
Mathias Nielsen, 3s, fra Kullorsuaq:
”Jeg vil holde pause efter GU, men har tænkt søge til TNI, da jeg er interesseret i
kontorarbejde. Her har jeg gået på den kreative linje, da jeg spiller musik, og det har jeg
været glad for.”
Malik Olsvig, 3r, fra Upernavik:
”Jeg skal blive far i disse dage, så det er det vigtigste jeg skal lave nu i den nærmeste fremtid.
Jeg har nydt min tid her på GU, men nu bliver jeg altså nødt til at holde lidt pause inden jeg
starter med noget nyt.”

Bolattaaraq Kajusen, 2n, fra Sisimiut/ Qasigiannguit/
Upernavik:
”Jeg havde været timelærer i 9 år, men havde ikke
studeret i 23 år, dvs. siden jeg blev færdig med
folkeskolen. Jeg ville blive en rigtig lærer, så det 2årige forløb for voksne var perfekt for mig. Det er
vigtigt at man kommer til alle timerne for ellers
bliver man bagud og kan ikke følge med. Nogen
gange har det været hårdt, men tiden er gået meget
hurtigt. Nu skal jeg arbejde i et år - næste år bliver
min datter nemlig også færdig med GU og så kan vi
begge to starte på læreruddannelsen samtidig.
Najannguaq Jessen Jensen, 2n, fra Sisimiut:
”HF åbner for mange muligheder, herunder
læreruddannelsen, som jeg har søgt til.”

Inuk Josvassen, 3r, fra Aasiaat:
”Jeg har ikke besluttet hvad jeg vil studere i fremtiden, men først
vil jeg tage til Canada.”

Ivaana Møller Nielsen, 3u, fra Ilulissat:
”Jeg skal til Nuuk og læse samfundsvidenskab på
Ilisimatusarfik.”

Årets studenter

3p
Ane Olsen
Jorseane Brandt
Juaannannguaq Mørch
Kassaaluk Brandt
Kristina-Jorna Lyberth
Lars Møller
Leona Amassen
Lydie Petersen
Meeraq Andersen
Naja Jeremiassen
Naja-Nuka Aronsen
Pani Løvstrøm
Paninnguaq Møller
Ulla Zeeb
3r
Inuk Josvassen
Johannes Nielsen
Laurethe Johnsen
Malik Olsvig
Malu Mølgaard
Martha Jensen
Maaliannguaq Mathiassen
Naja Kristiansen
Samson Grønvold
Tukumminnguaq
Mikaelsen

3s
Ane Rosine Gjerulff
Aqqaluk Lynge
Arnatsiaq Jeremiassen
Elias Rosbach
Helena Clasen
Jeremiassen
Inger Elvira Kuitse
Inunnguaq Poulsen
Kenneth Jensen
Kevin Fleischer
Kevin Geisler
Lars Løvstrøm
Mathias Nielsen
Mîtdlârak' Kristiansen
Rikke Rafaelsen
Rikke Storch
Roberth Nielsen
Steve Hansen
Tukummeq Løvstrøm
Uiloq Johansen
3t
Alberth Andersen
Julie Broberg
Mora Kruse
Paanna Johnsen
Qulutaq Lundblad
Sikkersoq Thomassen

3u
Abigael Schmidt
Brian Scivoli
Inunnguaq Petersen
Ivaana Møller Nielsen
Kaia Jensen
Mamarut Nielsen
Rasmus Petersen
Sonja Berthelsen
Suzi Petersen
William Overballe
2n
Alberthine Frederiksen
Andrea Andersen
Arnajarak' Guldager
Aya Oshima
Bolattaaraq Kajusen
Karl-Kristian Klemensen
Marianne Larsen
Najannguaq Jensen
Nukannguaq Berthelsen
Oline Jensen
Orpa Simionsen
Paninnguaq Svendsen
Petrina Lange
Sara Fontain
Viiannguaq Søholm
Wilhelm Fontain
3e
Ane Petersen
Larsina Malakiassen

Årets legater
GUX Aasiaat

GUX Aasiaat legat
Fighterpris (2-årig HF)
Humørpris

5.000 kr.
1.000 kr.
1.000 kr.

Elias Rosbach
Paninnguaq Svendsen
Orpa Simionsen

Grønlandsbanken

Årets fighter (3-årig GUX)

2.000 kr.

Inuk Josvassen

KJ

Højeste HF-gennemsnit

5.000 kr.

Wilhelm Fontain

Aasiaat VVS

Aasiaat VVS legat

5.000 kr.

Mora Kruse

NunaFonden

Lavest fravær og mindst
skriftligt fravær

10.000 kr.
8000 kr.
6.000 kr.
4.000 kr.
2.000 kr.
10.000 kr.
5.000 kr.
3.000 kr.

Sara Fontain
Brian Scivoli
Naja Jeremiassen
Bolattaaraq Kajusen
Aya Oshima
Brian Scivoli
Sonja Berthelsen
Uiloq Johansen

Højeste gennemsnit

GUX Aasiaat legat: Elias Rosbach
GUX Aasiaats fighterpris:
Paninnguaq Svendsen

GUX Aasiaats humørpris: Orpa Simionsen

Grønlandsbankens legat: Inuk Josvassen

Aasiaat VVS legat: Mora Kruse

KJ’s legat: Wilhelm Fontain

NunaFondens legater:
Aya Oshima, Sonja Berthelsen,
Sara Fontain, Naja Jeremiassen,
Uiloq Johansen, Brian Scivoli
og Bolattaaraq Kajusen

Personaleoversigt

Ledelse

Dorthie Siegstad
Rektor

Michael Hollerup
Planlægningsleder
Matematik/science/fysik

Lars Krogsholm
Pædagogisk leder
Religion/samfundsfag

Anders Larsen
Musik/dansk

Anders Brink Nyberg
Biologi/idræt

Anne Katrine Brodde
Billedkunst/dansk

Aviak’ Kristoffersen Dahl
Grønlandsk

Benedikte Svinth-Johansen
Dansk/tysk

Birger Lundholm
Musik/mediefag

Undervisere

Casper Viderup Eriksen
Uddannelsesleder
Idræt/psykologi

Daniel Kolbe Strange
Engelsk

Danny Overby Mikkelsen
Historie/samfundsfag/kulturfag

David Penney
Engelsk/geografi/science
Boginspektør

Edwin Mittelstein
Matematik/fysik/science

Elisa Evaldsen Christensen
Elevstøtteleder
Grønlandsk/kulturfag

Emma Holtegaard Hansen
Engelsk/mediefag

Frank Darling Jørgensen
Idræt/historie/kulturfag

Helene Zwisler
Historie/billedkunst/kulturfag

Jette Larsen
Dansk/fransk/kulturfag
Skolekonsulent

Johan Burlund Fink
Historie/samfundsfag/ kulturfag

Magdaline Frederiksen
Grønlandsk

Martin Holretz Schmidt
Matematik/fysik/science
IT-ansvarlig

Rasmus Stenfalk
Dansk/religion
Bibliotekar

Regine Lundblad
Grønlandsk/kulturfag
Skolekonsulent

Sidse Birk Johannsen
Dansk/religion

Siegfried Palmer
Matematik/science/
mekaniske fag

Simone Strandvad
Biologi/Matematik

Stinne Brøchner-Nielsen
Engelsk

Tina-Simone Christiansen
Dansk/drama

Tippu Kristensen
Grønlandsk/kulturfag
Uddannelsesvejleder

Tom Koch Svennesen
Kemi/religion/science
Webmaster

Ulrik Leth Poulsen
Dansk/engelsk

Vejledning

Ole Lynge
Fuldtids elevvejleder

Lars Steen Hansen
Uddannelsesvejleder

Kavssâluk Imîna Peary
Psykoterapeut

Kontor og administration

Naja Olsen
Kontorleder

Inge Poulsen Petersen
Kontorfuldmægtig

Laila Jakobsen
Kontorfuldmægtig

Petrine Nielsen
Kontorfuldmægtig

Krista Anttisaari
AC fuldmægtig

Filip Steenholdt
Kontorelev

Arnartaq Olsen
Kollegieleder
Leder for kollegiepædagoger

Alma Sandgreen
Kollegiepædagog

Mati Løvstrøm
Kollegiepædagog

Sørine Petersen
Kollegiepædagog

Hansigne Sandgreen
Kollegiepædagog

Kollegier

Service

Peter Frederik Gedionsen
Serviceleder

Kantine

Mina Lundblad
Kantineleder

Lebbekka Markussen
Kantinemedarbejder
Stedfortræder for leder

Marie Karlsen
Kantinemedarbejder

Martha Wæver
Kantinemedarbejder

Tuperna Johansen
Kantinemedarbejder

Holga Olsen
Praktikant

Pedelkontor

Mads Reimer
Bygningskoordinator

Kâlêraq Jørgensen
Pedel

Karl Geisler
Pedel

Klara Nielsen
Rengøringsleder

Antuunitta Samuelsen
Rengøringsmedarbejder

Helene Halsøe
Rengøringsmedarbejder

Oline Jørgensen
Rengøringsmedarbejder
Stedfortræder for leder

Uthilie Halsøe
Rengøringsmedarbejder

Uuli Rafaelsen
Pedelmedhjælper

Rengøring
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