Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Aasiaat

Årsskrift
Atuagassiaq ukiumoortoq
2020-21

Rektorip tikilluaqqussutaa
Atuartut, angajoqqaat, sulisut atuartartullu allat, GUX sinnerlugu ukiumoortumik atuagassiamik atuarluarisi.
Ukioq atuarfiusoq 2020-2021 pisoqaalussimavoq, unamminartunik, taamaakkaluartorli GUX
-mi unamminartut ineriartuutitut tigusimavavut. Sunaluunniimmi unamminartoq ineriartuutaasussanik imaqartuaannartarpoq.
Suliat pitsaasut atuarfimmi ineriartortitat amerlapput, sulili atuarunnaartartut amerlavallaaqaat. Atuanngittoortarneq annikinnerusariaqarpoq minnerunngittumillu atuarunnaartartut
malunnaatilimmik ikileriarnissaat suliassaavoq annertooq, tamanna uagut atuarfittut kisitta
kivissinnaanngilarput, angajoqqaat, meeqqat atuarfii ilami inuiaqatigiit tamattaalluta
suliassaraarput.
Ukioq manna ilinniarnertuunngortut 65-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 har været mange udfordringer, men vi har kastet os over disse og taget imod dem som
en mulighed for udvikling.
Vi har hele tiden forbedret vores arbejde, men der er stadigvæk alt for meget fravær og
frafald. Den problematik kan vi som skole ikke løse alene. Forældre, folkeskoler og hele
samfundet skal være med til at mindske frafald og fravær.
I år vil 65 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 inderlig 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 oplevet i løbet af skoleåret.

Dorthie Siegstad
Rektor

Skoleåret 2020-21
August
Skolestart
I dette skoleår startede de første elever i den nye GUX-P
uddannelse, så der var ekstra mange 1.g’ere – hele 155 i alt. Der
var dårligt vejr i Nordgrønland i starten af august, og derfor
ankom mange elever nogle dage for sent. I opstartsugen blev de
nye elever oplyst om prævention og kønssygdomme, hvorefter
sexologen Hanne Lystrup gav et oplæg til alle eleverne, hvor hun
opfordrede dem til at elske og passe godt på sig selv. I løbet af
de første uger blev 1.g’erne også informeret om kommunen og
forskellige praktiske ting som er gode at vide når man er flyttet
hjemmefra og skal bo i en fremmed by, fx om TelePost,
biblioteket og NemID. Der var mange der aldrig havde været i
Aasiaat før - kun ca. 25 af de nye elever kom fra byen.
I dette skoleår havde skolen satset på en god skolestart og mere vejledning for at kunne
fastholde så mange elever som muligt. Selv om vi igen fik en præmie for bedste fremmøde så
har vi stadigvæk udfordringer med det store elevfrafald.
Alle nye elever 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
skopose, som eleverne fx kunne bruge til idrætstøj.

Hver klasse valgte en
repræsentant til elevrådet.
Den 17. august samledes
elevrådet for første gang.

Inatsisartut
Fredag den 21. august kom Inatsisartuts Finansog skatteudvalg på besøg. Der var kendte
politikere blandt gæsterne, bl.a. Múte Egede,
Aleqa Hammond og Peter Olsen. Pædagogisk
leder Lars bød dem velkommen og så fik de en
rundvisning. Undervejs besøgte de klassen 3r,
hvor eleverne bl.a. blev spurgt hvordan det er
at gå i skole, når så stor en del af undervisningen foregår på dansk.
Efter rundvisningen fremlagde AC-fuldmægtig Krista statistiske forhold omkring vores elevgrundlag, herunder aldersspredningen (den yngste elev er blot 14 år mens den ældste er 60
år!), udfordringerne for elever, skolens arbejde for at mindske frafaldet og den nye GUX-Pklasse. Kontorleder Petrine fremlagde skolens økonomi og slog blandt andet ned på de store
udfordringer vedrørende bygningsrenovering,
hvorpå
bygningskoordinator Mads supplerede med
konkrete eksempler på behov for
renovering af skolen og i
kollegierne.
Bagefter tog skolens elevrådsformand Bea Olsen og viceformand
Emiliannguaq Nielsen over og
beskrev vilkårene omkring undervisning, kantinebrug og kollegieliv.

September
Hudens tynde is
I september udgav den danske forfatter Lise Andersen
en roman med titlen Hudens tynde is. Historien foregår
delvis i Aasiaat, herunder på GUX Aasiaat og
kollegierne, og forfatteren har tidligere været her for at
opleve hvordan det er at gå
i skole her og bo på et lille
kollegieværelse.
Romanen er en fortsættelse
af Ravnen flyver lavt (2019)
men kan læses som en
selvstændig roman.

Gæster
GUX Aasiaat fik mange gæster i efteråret.
Blandt andet kom 9.-10. klasser fra Qeqertarsuaq på et brobygningsbesøg. Vejlederen
Ole fortalte dem om generelle optagelseskrav,
uddannelsens indhold, elevernes aktiviteter og
trivsel.

Mandag den 7. september kom 28 elever fra 2.g på Thisted Gymnasium og
HF til Aasiaat sammen med deres rektor Søren Christensen og musik- og
engelsklærer Karina Stevenson. I løbet af ugen deltog de i undervisningen,
besøgte kirken og lærte om Grønlands historie og traditioner. I fritiden var
de på by- og fjeldvandring og så masser af hvaler på en sejltur i Diskobugten. Vores elevråd deltog aktivt i arrangementerne som pædagogisk
leder Lars var tovholder for.

Både Søren og Karina sagde at alt havde været endnu bedre
end forventet, og det havde været fint at se hvordan
eleverne samarbejdede og kommunikerede med hinanden.
De danske elever kunne efterfølgende betragte deres
hjemegn med nye øjne - Thisted er jo en lille by på landet,
langt fra alt, men sammenlignet med Aasiaat er det jo
alligevel nemt at komme til en større by med bil eller tog.
Karina er selv opvokset i Alaska men havde altid drømt om
at komme til Grønland, og hun kunne se en del ligheder
mellem Alaska og Grønland.

Thisted Gymnasium lægger stor vægt på at studieturene skal have fagligt udbytte. De tog nogle
materialer om inuitisk religion med hjem til senere brug. Rektor ønskede vores elever
velkommen til Thisted. Der er også muligheder for at samarbejde fx via Teams, da han synes
at det er godt for eleverne at blive vant til at kommunikere virtuelt. Gæsterne syntes at det
havde været en spændende studietur. De var taknemlige for det gode program og den venlige
modtagelse. Det eneste negative var den dyre rejse, men heldigvis havde klassen fået 238 000
kroner i støtte fra Undervisningsministeriets rejsepulje. Derudover havde hver elev betalt ca.
3500 kroner for rejseudgifter og ophold.

Den 9. september fik vi igen gæster fra Inatsisartut, da 4 politikere - Nivi Olsen,
Peter Olsen, Sofia Geisler og Erik Jensen - fra Udvalget for Kultur, Uddannelse,
Forskning og Kirke kom her for at drøfte GUX Aasiaats indsatsområder og
udfordringer. De blev informeret om de udfordringer vi har fx med kollegier,
elevernes personlige forhold og besparelser. Politikerne var interesseret i vores fastholdelsestiltag, fx vejledning og studenterrådgivning.

Efter diskussionen blev de vist rundt på skolen, hvor de havde mulighed til at snakke med
eleverne og se vores faciliteter. Nogle af gæsterne havde gået her i deres unge dage og det var
sjovt for dem at finde deres gamle dimissionsbilleder på væggen i sciencefløjen. De var meget
begejstrede over den lækre og farverige mad vores kantine tilbyder.

Studierejsen til Qeqertarsuaq
I september var biologilærerne Simone og Kim
(som har taget billederne) på Diskoøen sammen
med biologigrupperne fra 2n, 2r og 3r. På det
tidspunkt var Arktisk Station desværre lukket pga.
modernisering. I området omkring stationen
finder man en stor del af Grønlands plantearter
inden for et meget lille område, så eleverne
havde en mulighed for at sammenligne planter
her i Aasiaat med dem der vokser på Diskoøen.
Efter turen skrev de en opgave om ligheder og
forskelle mellem planterne.
Et af temaerne ved studieturen var klimaændringen. Polarforskningen er i de seneste år
vokset betydeligt som følge af den øgede fokus
på de menneskeskabte klimaændringer og deres
indflydelse på den arktiske natur.

Podcast
I efteråret lærte eleverne i 2s hvordan man laver
podcast, som er en metode til udgivelse af lydeller videofiler på internet. Projektet gik ud på
at journalisterne Iben Danielsen og Annelise
Mølvig introducerede klassen til podcastgenren, lærte dem om den gode histories
elementer, introducerede interviewteknikker,
og hvordan man bygger sin historie op, inden
eleverne selv gik i gang med at optage på deres
egne mobiltelefoner. Derefter lærte eleverne at
redigere, klippe og producere podcast – og til sidst stod de hver med en podcastepisode, som
de selv havde lavet. Forløbet var tværfagligt mellem dansk og samfundsfag, hvor deres lærere
Lars og Tina var med til at vejlede eleverne. Der var premiere fredag den 25. september.
Journalisterne Iben og Annelise roste eleverne
for deres indsats og stædighed. Der var bl.a. en
elev som havde interviewet en korleder, men
da hun ikke var tilfreds med kvaliteten så
besluttede hun sig for at gøre det hele forfra.
Eleverne havde valgt interessante emner, fx
sangkor, fodbold og hvordan det er at gå på GU
og have børn. Nogle af podcastene var
informative, mens andre kom ind på personlige
emner, herunder hjemve og graviditet som
teenager.
De to journalister står bag podcasten Grønlandske
Livshistorier. Deres erfaring er at elever, som ellers
har lidt svært med skriftligt arbejde, pludselig kan
blomstre, når det gælder den levende fortælling.
Det kræver kun en mobiltelefon og et letforståeligt
computerprogram. Projektet har fået støtte af Oak
Denmark-fonden. Man kan se og høre eksempler
på deres podcast med unge og voksne i Grønland
her:
www.groenlandske-livshistorier.dk

Oktober
Krig og fred
I starten af oktober var der temadage på GUX
Aasiaat, hvor alle eleverne arbejdede omkring
emnet Krig og fred. Der var mange forskellige
underemner at vælge mellem, fx kanoner og
projektilbaner, hooliganisme, genetik, miljø, film
og musik.

3s og 1p arbejdede med emnet
”Skal vi gå i krig for klimaet?”

2n og 3u undersøgte genetik. Hvad
gør en til en grønlænder?

1u og 2p arbejdede med rap. Eminem
har lavet musikken til skydespillet Call of
Duty. Major Lars Christensen synes også
at det ville være underligt med fx
Mozart i stedet for rap.
Kira havde spørgsmål om saringas.

1n og 2rt fremstillede bomber og
fyrværkeri

2u og 1t skulle forestille sig at Donald Trump
havde købt Grønland. Marie Markussen og
Nina Mørch lavede en tegneserie om emnet.

Brobygning med folkeskolen og virksomheder
I oktober havde vi gæster fra Majoriaq samt folkeskolen i Aasiaat og Qasigiannguit. Eleverne havde
mulighed for at følge undervisningen på gymnasieniveau som en del af brobygningen fra folkeskolen
til gymnasiet.
Ledelsen og vejlederne inviterede byens virksomheder og institutioner til et møde i oktober. Som
erstatning af uddannelseskaravanen blev der planlagt en lokal uddannelsesmesse til november for at
kunne informere de job- og uddannelsessøgende
om deres muligheder.
Under mødet introducerede rektor også til den nye
GUX-P uddannelse og udtrykte sit ønske om et nært
samarbejde med virksomhederne og institutionerne.
Med hjælp af virksomhedsbesøg kan eleverne få
mere viden om arbejdslivet og arbejdsopgaverne i
de forskellige erhverv, så de kan træffe kvalificerede
uddannelsesvalg.

Salsa & kajakøvelser
På GUX Aasiaat kan man også dyrke sport
uden for idrætstimerne. Idrætslæreren Frank
og Foreningen til fremme af salsa/salsa yoga i
Arktis inviterede alle til salsa og salsa yoga om
søndagen i oktober og november.

Derudover har Frank sørget for udstyr i den
lille aula, så man kan lave kajakøvelser med
reb, hvis man nu skulle trænge til motion midt
på dagen. Her viser Ane Marie Karlsen fra 2n
en kajakvending.

November
Studieretningsuge og semesterprøver
I uge 45 havde 3.g’erne og 2n’erne semesterprøver i matematik, grønlandsk,
dansk og engelsk. Imens blev eleverne i 1p, 1s, 1t og 1u informeret om de
forskellige studieretninger, hvilket gav dem bedre muligheder for at bestemme
om de eventuelt ville skifte til en anden retning efter grundforløbet. GUX
Aasiaat tilbyder følgende studieretninger:






Krop og sundhed
Naturvidenskab
Kultur og samfund
Sprog
Kreativ

Derudover findes der en 2-årige studieforberedende uddannelse, som er beregnet
til voksne (mindst 23 år) samt den nye
GUX-P uddannelse. I starten af skoleåret
var der ikke nok elever til studieretningen
Krop og sundhed, men den blev oprettet
fra januar af, da der var flere som havde
valgt den i studieretningsugen.

Uddannelsesmesse 18.11.2020
På grund af coronarestriktionerne var det ikke muligt at
afholde den traditionelle uddannelseskaravane i dette
skoleår. I stedet arrangerede man en lokal uddannelsesmesse med 16 aktører. Der var tre runder, hvor virksomhederne og institutionerne præsenterede sig for elever,
som i forvejen havde meldt sig til det, de var interesseret
i. Til sidst var der en åben runde for alle. Enkelte præsentationer blev afholdt virtuelt. Nogle virksomheder
bød også eleverne velkommen til deres arbejdsplads på
et efterfølgende besøg.

Studenterrådgivningen forklarede
hvad der kræves, hvis man læse til
psykolog eller socialrådgiver

Nukissiorfiit har brug for mange
forskellige medarbejdere
Royal Greenland kunne fremlægge
på flere sprog

Niviaq og Ella udfyldte Pilersuisoqs quiz

Rina fra Aasiaat Olie fortalte om
handels- og kontoruddannelser

December

Santa Lucia
På grund af den tidlige start på juleferien var
der Lucia optog med elever fra 1.g til 3.g.
allerede den 4. december.

Juleafslutning
Torsdag den 10. december var der juleafslutning,
som startede med en gudstjeneste i kirken. Bagefter samledes elever og personale i aulaen for en
fælles afslutning, hvor julemanden også kom forbi
med en stor sæk fyldt med slik.

Januar
Efter juleferien startede det nye år med sol og
politikere. Onsdag den 6. januar fik vi et kort
besøg af Steen Lynge, som på det tidspunkt var
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og
Energi. Han fortalte eleverne om den
grønlandske udenrigspolitik.
Onsdag den 13. januar fejrede vi soldagen.
Kl. 12 mødtes klasserne i aulaen med deres teamkoordinator og gik sammen op til bakken ved
Tele. Efter solturen serveredes der boller og varm
kakao.

Mandag den 25. januar fik 1m, 2u og 3p undervisning i samfundsfag på et højere niveau, da Vittus
Qujaukitsoq, som på det tidspunkt var Naalakkersuisoq for Finanser, holdt et foredrag i aulaen om
finansloven og departementets planlægningsarbejde. Han nævnte bl.a. de udgifter som landet
har i forbindelse med de gymnasiale uddannelser,
og hvordan økonomien bliver påvirket af unge som
afbryder deres uddannelse eller slet ikke ønsker at
uddanne sig. Et andet aktuelt emne var selvfølgelig
covid -19 som allerede havde kostet landet over
600 millioner selv om der kun havde været 30
smittetilfælde i Grønland.

Efter fremlæggelsen fik Naalakkersuisoq en kort
præsentation af skolen på rektors kontor, hvorefter han ville mødes med de elever som havde
stillet spørgsmål under foredaget. Pilunnguaq
Kristensen fra 2t var glad for muligheden for at
drøfte emnerne med Naalakkersuisoq.

I januar lavede 2u plakater om mad og drikke på tysk

Februar
Studieprojekt og fastelavn
Fredag den 5. februar klokken 16 var en vigtig deadline for alle 2n’erne og 3.g’erne: de skulle
aflevere deres studieprojektopgave. Opgaven er en del af studentereksamen, og eleverne
havde forberedt sig og samlet materiale siden september måned. De havde valgt emner ud fra
deres egen interesse, så der blev bl.a. skrevet om reggae og rastafari, menneskerettigheder, film
og romaner.

Samarbejde over klassegrænser

Kimmernaq skrev om den 18-årige Abel,
der nytårsnat 1989 skød og dræbte syv af
sine kammerater i Narsaq.

Efter SP-opgaven arrangerede 3s en fastelavnsfest på GU. Katten blev slået af tønden og der
var præmier for bedste udklædning. 3s havde sørget for farverige dekorationer med balloner.

Tiger Cup
Uge 6 bød på sved og tårer, da afgangsklasserne knoklede med terminsprøver, og om eftermiddagen var der Tiger Cup i hallen. Årets Tiger Cup blev arrangeret af 2p og 2r i samarbejde
med idrætslæreren Frank. På grund af coronarestriktionerne kunne der maksimalt være 100
mennesker ad gangen i hallen, men dette forhindrede ikke tilskuerne i at juble vildt – især da
personaleholdet blev slået. Årets bedste heppekor blev 1p og 2s. I kampens hede kunne man
ikke helt undgå ulykker: ambulancen rykkede ud to gange for at hente futsalspillere med
knæskader.
Vinderne i årets fire discipliner var:
Ultimate: 3r
Volleyball: 3r
Basketball: 2p
Futsal: 1m
Her kan I se nogle billeder som kemilæreren Tom tog i løbet af ugen.

Flyvende tallerken

2p med deres diplomer

3r vandt i både volleyball og ultimate

2p vandt basketfinalen over lærerne

Brobygningsrejser og virtuelt møde
I løbet af foråret foretog nogle lærere, skolekonsulenter og vejledere brobygningsrejser
på kysten. De besøgte Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq, Upernavik, Ilulissat og
Uummannaq, hvor de afviklede forældremøder om standpunktskarakterer. Herforuden præsenterede de GUX Aasiaat for de
lokale folkeskoler, kommende 1.g’ere og
deres forældre samt de lokale Majoriaq,
hvor de kunne vejlede både elever og andre
borgere. Lærerne holdt også undervisning på
gymnasieniveau for 8.-10. klasser.
Her i byen arrangerede vejlederne også brobygning mellem de kommende studenter og
Grønlands Universitet: Vores elever mødtes
virtuelt med en studievejleder og nogle
studerende fra Ilisimatusarfik. De blev
informeret om de forskellige uddannelser på
universitetet, hvorefter de kunne stille
spørgsmål.

Dorthie

år

Den 18. februar fyldte vores rektor 50 år. I
frokostpausen samledes personalet og
eleverne i aulaen for at sige tillykke til
hende. Dorthie fik også gaver, som Lars og
Laila overrakte på skolens og kollegaernes
vegne. Lars holdt en tale, hvorefter festlighederne afsluttedes med en fødselsdagssang.
Her er talen:

”Kære Dorthie
Jeg synes, det giver rigtig god mening, at vi fejrer dig her i den store aula med alle der
overhovedet har med GUX Aasiaat at gøre, her i dag på din runde dag.
For du ér skolens centrum. Du personificerer GUX-Aasiaat. Du er vores frontfigur. Vores ansigt
udadtil - og vores samlingspunkt indadtil.
Du er ikke bare en eller anden, som IKIN eller Selvstyret har sat til at implementere hvad de nu
finder på af idéer. Nej, du har dine egne stærke holdninger til hvordan vores skole skal drives.
Og du tager altid udgangspunkt i elevernes vilkår og udfordringer - både når de skal have
kærlig støtte og når de skal have ”klar besked” om jeg så må sige.
Det respekterer de - og det respekterer alle vi andre.
Måske skyldes det, at du selv har prøvet det. Født og opvokset i Attu, kollegieliv og gymnasial
skolegang her på det gamle GU for ca. 30 år siden.
Og for alle os andre er du derfor en rollemodel.
Når vi oplever dig på din glade og lattermilde måde, men også som én med evne til at træffe
svære beslutninger og stå ved dem, ja, så prøver vi selv - uanset om vi underviser, gør rent,
skovler sne, sørger for maden eller det administrative på kontoret og i vejledningen - ja, så
bestræber vi os alle på - som dig - at være glade og imødekommende. Og derfor har vi så
fantastisk en skole.
Hjerteligt tillykke med fødselsdagen, som vi nu vil fejre med lidt gaveoverrækkelse og en
fødselsdagssang.”

Greenland Rising
GUX Aasiaat deltager i projektet Greenland Rising, som
handler om at kortlægge konsekvenserne af at landjorden
hæver sig, fordi indlandsisen smelter. Forskerne fra
Columbia University i New York og Grønlands Naturinstitut arbejder sammen med skoler, lokalsamfund og
myndigheder i Nuuk, Aasiaat, Kullorsuaq og Tasiilaq for
at kortlægge, hvordan kysterne ændrer sig i de næste 80
år, og hvad det betyder for de lokale forhold. Det kan fx
være havne, hvor skibe har svært ved at sejle, når skær og
sten kommer tættere på havoverfladen. Jolleruter i lave
farvande kan blive vanskeligere at besejle eller helt må
opgives. Byernes kloakrør til havet skal måske forlænges.
Forekomster af tang, fisk og bunddyr kan også blive
påvirket af ændringer i havniveauet. Projektet er
finansieret af den amerikanske forskningsfond National Science Foundation.

Her fortæller biologilæreren Simone Strandvad om forløbet. Det er også hende der har taget
billederne.
"Aqqaluk Sørensen og Marina Reimer var på besøg fra Naturinstituttet og i samarbejde Margie
og Dave fra New York blev eleverne i 2t, 2p, 2r og 2n undervist i hvordan Grønland hæver
sig efter indlandsisen smelter og hvilke konsekvenser det kan have.
Forskerne fra New York var med over Zoom og eleverne prøvede at blive undervist på engelsk
og over online medier.
Gammeqarfik havde sammen med
Aqqaluk og Marina installeret en
tidevandsmåler, som GUX-eleverne
skulle samle data fra. Desværre var
noget galt med den, men det skulle
være fikset nu og eleverne kan efterfølgende selv gå ned og sende data
til forskerne.
2p geo og 2t FY så hvordan man
analyserer tidevandsmålingerne og
2n Bi og 2r Bi spillede et spil som
viste, hvordan fødekæderne i Arktis
påvirkes af at havisen smelter.

Eleverne blev også præsenteret for det
uddannelsesforløb Aqqaluk og Marina har været
i gennem og så hvordan man igennem mange
veje kan ende med at arbejde med naturvidenskab.
Vi synes besøget har været en succes og vi ser
frem til at fortsætte samarbejdet med Naturinstituttet."

1s lavede tegneserier på engelsk. Her er Heidinnguaq Jensens produkt.

Marts
Koncert
I starten af marts kom en delegation fra
børnehjemmet i Uummannaq forbi og gav
en frokostkoncert i aulaen. De var på vej til
Nuuk, men standsede her for at se hvordan
det går med de fem elever som kommer derfra. Børnehjemmet støtter de unge selv om
de er fyldt 18 år og hjælper dem med at tage
en uddannelse og komme videre med deres
liv.
Der bor ca. 30 børn på børnehjemmet,
hvoraf en lille del var med på turen. Nogle
af de vigtigste værktøjer i døgninstitutionens arbejde er kreative aktiviteter, som
kunst, sang, musik og sportslige aktiviteter,
som giver børn og unge positive tanker i
hverdagen.

Sneskulpturer 6.-7.3.2021
Billedkunstlærerne Helene og Anne Katrine holdt en minisneskulpturfestival i baggården for elever fra 1prt, 1s, 1u og 2s.
Forløbet erstattede den traditionelle sneskulpturfestival, som
blev aflyst pga. corona. De tre bedste hold fik diplom og
chokolade som præmier. Vinderne blev valgt gennem
afstemning, hvor hver elev havde en stemme.

1. præmie: Ulunnguaq, Else-Lea, Ivaana
og Aaninnguaq fra 1u

2. præmie: Anna, David, Niels,
Ukaliina, Lana og Tina fra 1prt

3. præmie: Emiliannguaq, Gert, Hanne,
Julie, Lana, Nuunu, Palu og Pilu fra 2s

Pædagogikum
I år havde vi to lærere, Anne Katrine og Johan, som blev færdige med deres pædagogikum.
Begge lærerkandidaterne overstod det sidste besøg med succes. Den store dag blev fejret med
alkoholfri æblecider, chokolade og chips. På grund af coronarestriktionerne kunne deres
tilsynsførende ikke komme fra Danmark så besøgene afvikledes virtuelt via Zoom.

Vælgermøder
Valget til Inatsisartut (Landstinget), Kommunalbestyrelser, Bygdebestyrelser og Menighedspræsentationer fandt sted den 6. april 2021. Inden valgdagen arrangerede elevrådet et vælgermøde for Inatsisartut og kommunalbestyrelsen. Aulaen var fyldt op med tilskuere, da Bea
Olsen fra 3r bød kandidaterne velkommen på vegne af elevrådet. Partierne fik 2 minutter hver
til at præsentere sig, hvorefter der blev stillet spørgsmål til dem.

1. og 2.g opgaver
Inden påskeferien havde 1.g’erne travlt med
deres førsteårsopgaver, og samtidigt skulle
2.g’erne skrive deres studieretningsprojekt. Disse
opgaver forbereder eleverne til studieprojektopgaven som skrives i 3.g. Opgaverne
skal i højere grad end i den daglige undervisning
give eleverne tid til og mulighed for faglig
fordybelse.
Maila fra 2r skrev om biologi

Rusmidler
2n lavede plakater om rusmidler i biologitimerne. Her kan man se nogle af plakaterne.

April
IKIN

Helena, Paninnguaq, Emiliannguaq og
Masaana

Specialkonsulenten Helena Lynge Møller og
AC-fuldmægtig Masaana Dorph fra IKIN
(Ilinniartitaanermut,
Kultureqarnermut
Ilageeqarnermullu
Naalakkersuisoqarfik/
Departementet for Uddannelse, Kultur og
Kirke) har været på udviklingsbesøg på alle
landets gymnasier, og i april gik turen forbi
Aasiaat. Formålet med besøgsrunden er at
IKIN og gymnasieskolerne opnår større
viden om hinandens arbejde, forudsætninger og mål. Gæsterne besøgte vores
kollegier, talte med ledelsen og så lidt undervisning. Der blev bl.a. drøftet elevfravær og
trivsel, samarbejde med andre institutioner
samt status på revisionsprojekter. De fik også
en rundvisning på skolen med Paninnguaq
Korneliussen og Emiliannguaq Nielsen fra
elevrådet.

Koncert
Mike Fencker Thomsen, der er kendt som sanger og
musiker i forskellige bands og som skuespiller i både tvserier og teater, gav en minikoncert i aulaen i frokostpausen. Han begejstrede sit publikum med både glade og
triste sange, hvoraf de fleste var på grønlandsk. Koncerten
varede cirka 50 minutter.

Førstehjælp
To hold af medarbejdere var på førstehjælpskursus i april. Der var personale fra
serviceafdelingen, kontoret og kollegier. Alle bestod prøven. Instruktøren var
Inge Poulsen Petersen fra kontoret.

Forårskoncert
Traditionen tro gjorde musiklærerne et godt
stykke arbejde med musikholdene fra 1s,
1prtu, 2s og 3s for at arrangere den årlige
forårskoncert onsdag d. 28. april. Blandt
sangene var flere grønlandske klassikere, fx
Chilly Fridays Iggu.

3s

2s

1s

1prtu

Maj

Gallafest
Den 7. maj var aulaen fyldt med flotte damer
og herrer, da 3.g’erne holdt den årlige gallafest. Gæsterne blev forkælet med lækker mad
og levende musik.

I forvejen have eleverne stemt på
deres favoritter i hele 62 kategorier,
og vinderne blev kåret til festen. Her
er nogle af dem:

Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets

elev: Ivinnguaq Andersen
HF-elev: Paninnguaq Korneliussen
anguniangalik: Inga Marie Filemonsen
uden fravær: Arnatsiaq Fleischer
nørd: Ulloriaq Rafaelsen
klasse: 1.u
Årets dronning: Paarnannguaq Kaspersen
Årets konge: Edvard Grønvold
Årets gentleman: Bruno Kronholm
Årets par: Kristine Brandt og Pilu Reimer
Årets makkerpar: Nana Madsen & Niviaq Fleischer
Årets kissemissepar: Juliane Nielsen & Muni Reimer

Årets
Årets
Årets
Årets

musiker: Mikael Petersen
sanger: Heidinnguaq Jensen
kreativ: Uiloq Levisen
timersu: Ian Petersen
Årets humørbombe: Sidsel Andersen-Karlsen
Årets qunguttari: Kristine Brandt
Årets joker: Malik Sandgreen
Årets
Årets
Årets
Årets

lærer: Danny Mikkelsen
kontordame: Laila Jakobsen
kollegiepædagog: Mati Løvstrøm
kantinemedarbejder: Martha Wæver

Sidste skoledag
Fredag den 21. 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. Klokken 8 samledes lærerne og eleverne i
aulaen for fælles morgenmad. Til sidst blev årets eksamensplan afsløret.

Dimission 23.6.2021

Student - og hva’ så?
De nye studenter er blevet spurgt om deres uddannelsesvalg, hvordan de har oplevet deres
gymnasietid og om de har nogle gode råd til dem som skal starte.

Kultur og samfund (3p)
Kimmernaq Steenholdt, Niaqornaarsuk
”Tidligere ville jeg blive lærer, men ændrede mening i 2.g, så nu skal jeg til Nuuk og læse til
socialrådgiver. Mit råd: Du skal altid prøve, du må ikke bare give op.”

Panik Kleemann, Upernavik
”Jeg har drømt om at blive lærer siden jeg var lille, og nu er jeg blevet betinget optaget til
Ilinniarfissuaq. GU byder på mange gode oplevelser og traditioner. Det har været dejligt at få
nye venner.”

Arnarissoq Frederiksen, Aasiaat
”Siden 1.g har jeg tænkt at jeg kunne læse Sprog, Litteratur og Medier, og nu er jeg blevet
betinget optaget. I fremtiden kunne jeg tænke mig at arbejde på Oqaasileriffik eller undervise
på gymnasiet. Her på GU har det været lidt hårdt med dansk, men jeg har lært at man ikke
skal være bange, det skal nok gå.”

Kimmernaq, Panik og Arnarissoq
siger at det kan være svært at
kombinere privatliv og GU. Især
de store opgaver er meget
krævende. Det bedste har været
studiekammeraterne, studierejsen
til Nuuk og at arrangere fester.

Edvard Grønvold, Qasigiannguit
”Jeg vil gerne til Nuuk og læse oversættelse og tolkning for at
blive bedre til engelsk og dansk, da jeg på længere sigt ønsker
at blive steward hos Air Greenland. Det blev jeg interesseret i
dengang jeg gik i 2.g deltog i deres præsentation i uddannelsesmessen. Det hårdeste for mig har været opgaver, især i idræt
og kulturfag. Det bedste har været at lære engelsk og dansk.
Mine råd til kommende elever: Man skal samle penge inden
man starter her, og man skal være klar til at tale dansk.”

Paninnguaq Larsen, Ilulissat
”Jeg er blevet betinget optaget til Kultur- & Samfundshistorie i Nuuk. Her på GU startede jeg
i den naturvidenskabelige studieretning men skiftede til kultur og samfund, da det var så
hårdt med matematik. Husk at man kan skifte studieretning, hvis man i første omgang har
valgt forkert.”

Akitsinnguaq Lange, Ilulissat
”Først vil jeg holde et års
pause, men senere kunne jeg
måske tænke mig at søge til
Kultur- & Samfundshistorie.
Det har både været hårdt og
sjovt at gå på GU. Det er
vigtigt for eleverne at følge
med i alle fag og skrive
notater.”

Paarnannguaq Kaspersen, Aasiaat
”Siden min barndom har jeg drømt om at blive advokat, og nu er jeg blevet betinget optaget
til Jura i Nuuk. Det er også derfor jeg valgte denne studieretning. Det bedste ved GU har været
at få venner som støtter hinanden. Mine råd til nye elever: Vær klar til at udvikle dig personligt.
Kom altid til timerne. Du skal være mentalt klar til at gå her, men hvis det bliver hårdt så husk
at det kun er midlertidigt.”

Krop og sundhed (3r)
Nadia Guldager, Ilulissat
”Efter GU holder jeg først et års pause for at samle penge. Efter
det vil jeg søge til værnepligten og senere til biologiuddannelsen i Danmark. Siden min barndom har jeg ønsket at
kunne hjælpe dyr som er ved at uddø, så min drøm er at blive
forsker i marinebiologi eller zoologi.
Det bedste ved GU har været sammenholdet med klassen. De
2 første år gik hurtigt, men 3.g har været lidt tung og jeg
ønsker at have arbejdet hårdere. Gode råd til nye elever: Sørg
for at lave alle opgaverne – det kan være at du skal op i dem
til eksamen. Pas på at du ikke får fravær, det bliver hurtigt
værre.”

Ittukusuk Isaksen, Iginniarfik
”Min far blev lærer da jeg var 9-10 år gammel, og jeg så op til ham og ville følge i hans fodspor.
Jeg skal til Ilinniarfissuaq, da jeg gerne vil blive grønlandsk- og idrætslærer. Det kan være hårdt
at gå på GU, hvis man har personlige problemer. Jeg har været tilfreds med min studieretning,
da jeg elsker idræt. Det bedste har været at lære mere om fysik og kemi. I folkeskolen var de
fag jo mere ”for sjov”, så nu er jeg blevet meget bedre til dem.
Mine råd til nye elever: Vær aktiv i timerne, lav lektier og kom til tiden – og hvis du er ved at
komme for sent så kom allievel, ellers går du glip af noget.”

Gustav Isaksen, Iginniarfik
”Mine forældre er lærere, så det har jeg
også drømt om siden min barndom. Jeg
skal til Ilinniarfissuaq og blive lærer i
matematik, fysik og idræt. GU har lært mig
meget og givet mig lyst til at lære endnu
mere. Jeg har barn, så det har været hårdt
at lave lektier og gå i skole, især fordi
barnet tit har været syg og jeg har fået
fravær på grund af det. Men man må ikke
give op, man skal bare prøve igen.”

Avatànguak Kristiansen, Aasiaat
”Jeg vil gerne til Danmark og gå på højskole, og senere til værnepligt. Det har været fint at gå på GU, men i starten var det svært at
følge med, og nogen gange er det hårdt at stå op om morgenen. Det
var min mor som valgte min studieretning, og jeg har været glad for
det, da jeg elsker idræt, især styrketræning og håndbold. Mit råd til
nye elever: Lær dansk!”

Bea Olsen, Akunnaaq
”Min mor har opfordret mig til at blive lærer siden jeg var barn, men jeg blev først interesseret
i det senere. Min plan er at tage til Ilinniarfissuaq og blive lærer, måske i grønlandsk, biologi
og personlig udvikling. Her på GU har det været hårdt med
engelsk og naturvidenskab, især matematik og kemi. Det bedste
har været at bestå de store opgaver (SP, SRP). Hvis jeg havde
undersøgt studieretningerne ordentligt inden jeg startede her,
så ville jeg nok have valgt den kreative linje i stedet. Så jeg vil
opfordre de kommende elever til at søge information og vælge
studieretning med omhu. Hvis man som elev har problemer så
er det vigtigt at søge hjælp. Jeg kan også varmt anbefale elevrådsarbejdet: Jeg har selv været medlem og senere elevrådsformand, hvor jeg fik mulighed for at høre forskellige meninger
fra elevernes side og fremlægge dem til politikere.”

Kaaka Ottosen, Nuuk
”Tidligere ville jeg blive lærer, men i 2.g fandt jeg ud af at jeg
kunne blive sygeplejerske og nu er det mit mål, men jeg skal lige
starte med at læse til sundhedsassistent. Det bedste ved GU har
været lærerne og klassekammeraterne. Jeg ønsker at jeg havde
været på efterskolen inden jeg startede her, da jeg ikke var klar
til GU den gang. Hvis man vil gå på GU, så skal man være fysisk
og psykisk stærk. Man skal forberede sig, fx gå på efterskole. Det
er vigtigt at eleverne kommer til tiden og laver opgaver. Hvis
man ikke gør det, så kommer man på særlige vilkår og det er
ikke sjovt.”

Den kreative studieretning (3s)
Ida Brandt, Aasiaat
”Jeg skal til Ilinniarfissuaq og blive grønlandskog matematiklærer. Det bedste ved gymnasiet
har været at få venner, og de tre år er gået
hurtigt.”
Karina Ostermann, Qeqertarsuaq
”Jeg skal studere Kultur- & Samfundshistorie i
Nuuk, da jeg godt kunne tænke mig at blive
historielærer eller arbejde på et museum eller
inden for turisme. Jeg har to råd til de nye
elever: Følg med i timerne og lav lektier hurtigst
mulig, så du kan aflevere dem til tiden.”

Aviaaja Sandgreen, Qasigiannguit
”Jeg skal til KTI i Sisimiut, da jeg mangler matematik i A-niveau og fysik og kemi i B/C-niveau.
Det er fordi jeg gerne vil blive tandlægeassistent og senere læse videre til tandlæge, men det
har jeg først besluttet i starten af 3.g. Det har både været sjovt og kedeligt at gå på GU. Nogen
gange føler man ensom, og der er for
mange lektier og timer. Det er også træls at
selv stå for madlavningen.”
Albertine Johansen, Ilulissat
”Først vil jeg holde et års pause, men efter
det vil jeg til Ilinniarfissuaq og senere til
Danmark for at blive musiklærer. Jeg kan
synge, spille bas og guitar og lidt trommer
og klaver – det har jeg allerede besluttet i
folkeskolen. Det kan være hårdt at gå på
GU, men hvis man kan lave mad og klare
selv så er det ok. Det er dejligt at få nye venner. Jeg har været meget glad for den kreative
linje, da det er sjovt at lave film, spille musik og holde forårskoncert. Jeg har nogle råd til de
nye elever: Man skal huske at aflevere opgaver til tiden. Vær klar til at leve som voksen, Du
behøver ikke være genert – spørg de andre elever eller vejledere, hvis du har brug for råd eller
hjælp. Det er også ok, hvis man ikke ved hvad man vil blive i fremtiden.”

Ane-Marie Løvstrøm, Saattut
”Jeg vil blive sekretær, så jeg skal starte på MERX (merkantil adgangsgivende eksamen) i
Handelsskolen i Nuuk. De tre år på GU har givet mig mange følelser, minder og nye venner.
Det har været hårdt at være langt fra familien men det er noget man vokser til.
Mine råd til nye elever: Spar penge og lav lektier – husk at det gælder din egen fremtid. Don’t
worry, be happy – everything is gonna be ok!”

Arnaajuma Inusugtok, Ilulissat
”Først vil jeg holde pause, men efter det kunne
jeg tænke mig at blive soldat eller sekretær. Tiden
på GU føles som et sekund. Jeg har fået mange
venner her. Nogen gange har det været hårdt
med opgaver.
Jeg har også nogle råd til eleverne: Drik ikke for
meget. Følg med i timerne. Du behøver ikke
være bekymret, de tre år er hurtigt overstået.”

Viana Fleischer, Nuuk
”Jeg har ønsket at blive oversætter siden jeg gik i 8. klasse i folkeskolen, så jeg har søgt til
Oversættelse & Tolkning i Nuuk. Her på GU har det været lærerigt med liv, skole, venner og
kultur. Det hårdeste var 1.g, da man skulle finde nye venner, og det bedste er at mit gennemsnit
er steget hele tiden. Jeg har lært at det
hårde arbejde nok skal betale sig.”

Rita Mørch, Ilulissat
”Jeg har søgt til Ilinniarfissuaq, da jeg
ønsker at blive engelsk- og grønlandsklærer. Tidligere havde jeg overvejet at
blive stewardesse eller tandlæge. Det
har været godt og spændende at gå på
GU, og det bedste er at jeg har lært at
klare selv. Det hårdeste har været
matematik. Vi har det luksus her: Vi får
SU, kan bo på kollegiet og har gode
lærere.”

Aqqa Nielsen, Qaarsut
”Jeg vil gerne holde lidt pause, men senere vil jeg til Nuuk og blive mekaniker, og samtidigt
spille musik. Det har været udfordrende men sjovt på gymnasiet. Man skal jo tage ansvar for
sit eget liv og sin skolegang. 2.g var hårdest for mig. Tiden er gået hurtigt og jeg har været
glad at jeg skiftede fra naturvidenskab til kreativ. Det bedste har været fællesskabet i klassen,
skolens festligheder og den støtte vi har givet hinanden.”

Angutinnguaq Tobiassen, 3s, Aasiaat
”Jeg skal til Ilinniarfissuaq, da jeg godt kunne tænke mig at blive lærer i engelsk, musik, dansk
eller idræt. Det har været dejligt at møde alle de nye mennesker her. Jeg startede i naturvidenskab men skiftede til kreativ, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg spiller trommer. Det
hårdeste har været at vågne om morgenen, men det er nemmere, når man bliver vant til det.
Man skal også selv tage ansvar for sin økonomi.”

Råd til nye elever fra
Aqqa og Angutinnguaq:
”Lær at vågne om
morgenen.
Gør dit bedste.
Tag ansvar.
Think straight before
you act.
Hold dig ikke tilbage –
søg hjælp.
Drik ikke for meget.
Hvis andre kan, så kan
du også.
Challenge yourself,
don’t give up!”

Den naturvidenskabelige studieretning (3t)

Suusaat Olsen, Sisimiut
”Jeg elsker tal, så jeg vil gerne arbejde i kontoret med penge, fx
som revisor eller erhvervsøkonom. Jeg skal starte på MERX I
(merkantil adgangsgivende eksamen) på Handelsskolen i Nuuk,
hvorefter jeg vil fortsætte med MERX II og akademiuddannelsen.
Den naturvidenskabelige studieretning har været perfekt for mig,
og jeg elsker klassekammeraterne og vores matematiklærer
Michael. Råd til kommende GU-elever: Vær aktiv og nysgerrig,
man kan altid blive bedre!”

Petrine Vetterlain, Oqaatsut
”Jeg skal til Ilinniarfissuaq (lærerseminariet), da jeg godt kunne
tænke mig at blive lærer, måske i grønlandsk eller engelsk. Det er
tredje gang jeg er på GU. Tidligere gik jeg på den kreative linje og
nu fortryder jeg at jeg skiftede til naturvidenskab: Det har været
svært - ikke alt for svært, men den kreative eller sproglige linje ville
nok have været nemmere for mig. Jeg vil opfordre de nye elever
til at tage GU seriøst fra starten af, ellers bliver det for hårdt senere.”

Hans Jensen, Qeqertarsuaq
”Jeg vil gerne blive AFIS operatør og senere pilot. Det har
jeg tænkt siden jeg var i praktik i lufthavnen den gang jeg
gik i folkeskolen. Jeg synes at GU giver gode muligheder i
fremtiden, men man skal have motivation, ellers går det
ikke. Man skal lave lektier, forberede sig og være aktiv og
produktiv. Især naturvidenskab kræver øvelse, men det ville
jo også være kedeligt uden udfordringer!”

Sidsel Andersen-Karlsen, Aasiaat
”Det har været dejligt at være sammen som klasse. Jeg er glad
for vores lærere som er så gode til at forklare svære ting, fx
Michael. Det er vigtigt at de støtter eleverne og siger at de tror
på os. Tidligere havde jeg planer om at blive matematik og fysik
lærer, men nu vil jeg hellere hjælpe elever til at blive bedre på
deres modersmål, så mit mål er at blive gymnasielærer i
grønlandsk. Derfor har jeg har søgt til Sprog, Litteratur og
Medier i Nuuk.
Mine råd til nye elever: Tro på det værste, når du skal på GU
– så vil det nok overgå dine forventninger. Hvis jeg kan gøre
det så kan du også – men du skal være parat til at arbejde hårdt,
især hvis du vælger den naturvidenskabelige studieretning.”

Den sproglige studieretning (3u)
Tina Blytmann, Ilulissat
”Jeg skal sejle med skoleskibet Georg Stage fra juli til november. Hvis jeg trives på skibet så
kunne jeg tænke mig at søge til Søfartsskolen. Studietiden i Aasiaat har været både godt og
ondt: Aasiaat er en kedelig by og jeg har savnet min familie, men selve gymnasiet har været
ok.”
Siisi Jensen, Saqqaq
”Jeg kan godt lide sprog så den sproglige
studieretning har været perfekt for mig.
Jeg har også tænkt mig fortsætte med
sprog: enten engelsk på Århus universitet
eller Sprog, Litteratur og Medier i Nuuk.
Det bedste med gymnasiet har nok
været klassekammeraterne.”

Ivinnguaq Andersen, Aasiaat
”Jeg skal til Nuuk og læse jura på universitetet. Jeg
er interesseret i ret – måske fordi min far er politibetjent og hans kæreste er dommer. Det bedste med
GU har været fællesskabet med klassekammeraterne.
Vi har støttet hinanden i de tre år.”
Inga Marie Filemonsen, Kangaatsiaq
”Jeg skal læse jura på Ålborg Universitet, fordi det
virker spændende. Til de nye elever vil jeg gerne sige
at man altid skal gøre sit bedste på GU, og man skal
kunne klare sig alene uden familien.”

Aqqalu Olsvig, Upernavik
”Jeg er blevet optaget på IT-ledelse og –teknologi på Niuernermik Ilinniarfik (Grønlands
Handelsskole) i Nuuk. Det har taget tid at
gennemføre GU – det er fjerde gang jeg er her.
Mine råd til nye elever: Hold on! Det er vigtigt
at få venner så I kan støtte hinanden.”
Ulloriaq Rafaelsen, Aasiaat
”Jeg søger til AFIS operatør, men senere vil jeg
gerne blive pilot. Det bedste ved GU har været
venner og det sociale liv.”

2-årig studieforberedende uddannelse (2n)
Allan Siegstad, Ilulissat
”Jeg vil gerne til Nuuk og læse Sprog, Litteratur og Medier på Ilisimatusarfik – det er noget jeg
først begyndte at overveje her på GU. Jeg har lært mere om mig selv, fx at jeg er god til at
fordybe mig i tekster. Jeg havde nok egenskaberne i forvejen men manglede redskaber, så det
var først her jeg begyndte at skrive og bruge ord på papir. Jeg valgte den 2-årige linje, da den
er for voksne. Vi er ældre end de andre elever og vi er her for at lære noget nyt, ikke for at
gentage det vi allerede ved. Det har ikke været fagligt svært men selve skolegangen er lidt
hård, da eleverne har deres forskelle og personlige vaner, hvilket kan skabe friktioner i
klassen.”

Paninnguaq Korneliussen, Uummannaq
”Jeg har altid været interesseret i kultur og rejst meget, så jeg vil først tage bacheloruddannelsen i Kultur- & Samfundshistorie på Ilisimatusarfik og senere læse videre på
antropologi i Danmark. I fremtiden kunne jeg tænke mig at lave forskning og feltarbejde,
holde foredrag og sprede budskab om hvordan Grønland egentlig er, da mange har en meget
ensidig billede af Grønland og vores kultur.
GU er kun et springbræt til andre ting, og vi skal altid huske vores mål. For mig har det været
hårdt at være væk fra familien. Jeg er alenemor til 4 børn (15, 11 og 3 år og en baby på 10
måneder), men heldigvis har de ældste børn hjulpet til med de små. Det har også været
udfordrende med elever på så forskellige niveauer i samme klasse, hvor de dygtige skal støtte
hele klassen. Jeg har nogle råd til de nye elever: Det er hårdt at klare sig med SU, så sørg for
at have et godt forhold til dine
forældre, så de kan støtte dig.
Brug al den hjælp du kan få
socialt, mentalt og økonomisk,
fx familie og venner. Brug også
skolens ressourcer hvis du har
brug for dem (fx vejledere).
Husk at vi kun er her en kort
periode af vores liv.”

Ane Marie Karlsen, Kangersuatsiaq
”Jeg har søgt til SPS (Socialpædagogisk seminarium) i Ilulissat, da
det har været min barndomsdrøm at blive pædagog. Det var en
overraskelse for mig at der er så vigtigt med fremmedsprog på
GU, især dansk. Jeg synes at der kunne være mere information
om det inden man starter. Man kunne fx interviewe eleverne og
optage en video af undervisningen, så de kommende elever (især
i bygderne) kunne få et mere realistisk billede af hvordan det er
at gå her. Som elev er det vigtigt at komme til tiden og aflevere
alle opgaverne. Det er også en god ide at deltage i ”Sjov i hallen”
en gang om ugen, det er faktisk sjovt.

Årets studenter
3p
Akitsinnguaq Lange
Alita Sandgreen
Arnarissoq Frederiksen
Edvard Grønvold
Helena Jeremiassen
Kimmernaq Steenholdt
Malu Olsen
Panik Kleemann
Paninnguaq Larsen
Pilunnguaq Abelsen
Paarnannguaq Kaspersen
3r
Arnatsiaq Samuelsen
Avatànguak Kristiansen
Bea Olsen
Gustav Isaksen
Ittukusuk Isaksen
Kaaka Ottosen
Nadia Guldager
Sanninnguaq Joelsen
Stella Lyberth

3s
Akka-Ole Dalager
Albertine Johansen
Ane-Marie Løvstrøm
Angutinnguaq Tobiassen
Aqqa Nielsen
Aviaaja Sandgreen
Diana Sandgreen
Ida Brandt
Karina Ostermann
Konrad Jeremiassen
Malu Kristensen
Mikael Petersen
Nuka Kaali Møller
Paninnguaq Tobiassen
Rita Mørch
Viana Fleischer
3t
Aputsiaq Larsen
Arnatsiaq Hinrup
Johansen
Hans Jensen
Knud Nielsen
Nikki Reimer
Petrine Vetterlain
Sidsel Andersen-Karlsen
Suusaat Olsen

3u
Angerlannguaq
Hammond
Aqqalu Olsvig
Duuda Amassen
Inga Marie Filemonsen
Ivinnguaq Andersen
Klara Jørgensen
Mina-Marie Kaspersen
Siisi Jensen
Tina Blytmann
Ulloriaq Rafaelsen
2n
Allan Siegstad
Ane Marie Karlsen
Angerlartunnguaq
Petersen
Ark'a Peter Ramsøe
Emilie Petersen
Ester Løvstrøm Knudsen
Karoline Sigurdsen
Paninnguaq Korneliussen
Paninnguaq Reimer Wille
Sûsânguak' Johansen
Susanne Jensen

Årets legater
GUX Aasiaat

GUX Aasiaat legat

5.000 kr. Arnatsiaq Hinrup
Johansen

Fighterpris

1.000 kr. Aqqalu Olsvig

Humørpris

1.000 kr. Sidsel AndersenKarlsen

Grønlandsbanken

Årets engageret

2.000 kr. Bea Olsen

Aasiaat VVS

Aasiaat VVS legat

5.000 kr. Ane Marie Karlsen

NunaFonden

Lavest fravær og mindst
skriftligt fravær

10.000 kr. Ivinnguaq Andersen
8.000 kr. Inga Marie
Filemonsen
6.000 kr. Ulloriaq Rafaelsen

Højeste gennemsnit

10.000 kr. Inga Marie
Filemonsen
5.000 kr. Ivinnguaq Andersen
3.000 kr. Ulloriaq Rafaelsen

NunaFondens legater: Ivinnguaq Andersen, Ulloriaq Rafaelsen og
Inga Marie Filemonsen

Fighterpris: Aqqalu Olsvig
GUX Aasiaat legat:
Arnatsiaq H. Johansen

Grønlandsbankens legat: Bea Olsen

Humørpris:
Sidsel Andersen-Karlsen

Aasiaat VVS legat:
Ane Marie Karlsen

Personaleoversigt

Ledelse

Dorthie Siegstad
Rektor

Michael Hollerup
Planlægningsleder
Matematik/science/fysik

Lars Krogsholm
Pædagogisk leder
Religion/samfundsfag

Anders Larsen
Musik/dansk

Andrea Louise Knudsen
Idræt/biologi

Anne Katrine Brodde
Billedkunst/dansk

Aviak’ Kristoffersen Dahl
Grønlandsk

Benedikte Svinth-Johansen
Dansk/tysk

Birger Lundholm
Musik/mediefag

Undervisere

Christian Godiksen
Engelsk/dansk

Danny Overby Mikkelsen
Historie/samfundsfag/kulturfag

David Penney
Engelsk/geografi/science
Boginspektør

Edwin Mittelstein
Matematik/fysik/science

Elisa Evaldsen Christensen
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

Kim Krogh Boje
Biologi/kemi

Magdaline Frederiksen
Grønlandsk

Martin Holretz Schmidt
Matematik/fysik/science
Uddannelsesvejleder
IT-ansvarlig

Regine Lundblad
Grønlandsk/kulturfag
Skolekonsulent

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

Naja Olsen
Kontorleder

Petrine Nielsen
Kontorfuldmægtig

Laila Jakobsen
Kontorfuldmægtig

Krista Anttisaari
AC fuldmægtig

Filip Steenholdt
Kontorelev

Kontor og administration

Vejledning

Mariane Sørensen Larsen
Elevstøtteleder

Ole Lynge
Fuldtids elevvejleder

Kavssâluk Imîna Peary
Psykoterapeut

Arnartaq Olsen
Kollegieleder

Alma Sandgreen
Kollegiepædagog

Mati Løvstrøm
Kollegiepædagog

Sara Petersen
Kollegiepædagog

Hansigne Sandgreen
Kollegiepædagog

Peter Kristensen
Kollegiepædagog

Kollegier

Service

Peter Frederik Gedionsen
Serviceleder

Kantine

Mina Lundblad
Kantineleder

Martha Wæver
Kantinemedarbejder

Naja Lennert
Kantinemedarbejder

Henrik W. Inusugtok
Praktikant

Holga Olsen
Kantinemedarbejder

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

Redaktion og layout: Krista Anttisaari
Tak til elever og personale for billeder, kunstværker og tekster!

