Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat
aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat
Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte
Namminermut paasissutissat / Personlige oplysninger
1. Namminermut paasissutissat (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq, ilitsersuut takuuk) /
Personlige oplysninger (Dokumentation vedlægges, se vejledning)

CPR:

Ilinniarfiup
immersugassaa /
Forbeholdt
udd. inst.

Ateq / Fornavn

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Kinguliaqut / Efternavn

Mobil tlf.

Najugaq / Adresse

E-mail

Postboks

Postnr.

Illoqarfik / Nunaqarfik / By / Bygd

Najugaqarfik / Hjemby

Ilinniakkap nr.
Udd. Nr.
Aasaanerani najugaq (juli-august) / Sommeradresse (juli-august)

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Postboks

Uppernarsaat
ilanngunneqarpoq
Dok. vedlagt

Postnr.

Illoqarfik / Nunaqarfik / By / Bygd

Aap / Ja

2. Angajoqqaat / Akisussaasut aqqi najugaallu – 18-iliisimanngitsunut immersugassaq
Forældres / Forældremyndighedsindehaverens navn og adresse – Udfyldes for ansøgere under 18 år
Ateq / Navn

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Najuqaq / Adresse

Postboks

Postnr.

Illoqarfik / Nunaqarfik / By / Bygd

3. Qitornaq / Qitornat
Barn / Børn

4.

Katissimasaq / Inooqatigisaq
Ægtefælle / Samlever

Qitornaqarpit?
Har du barn / børn?

Aap / Ja

Naamik / Nej

Ueqarpit/nuliaqarpit / inooqateqarpit
Har du ægtefælle / samlever

Aap / Ja

Naamik / Nej

Qitornatit
ilaassappat?
Skal børnene med?

Aap / Ja

Naamik / Nej

Ilaassava?
Skal han / hun med?

Aap / Ja

Naamik / Nej

5. Saaffigisassaq / qaniginerpaasatit
Kontakperson / nærmeste pårørende
Ateq / Navn

Telefoni nalinginnaasoq /
Fastnettelefon

Najuqaq / Adresse

Mobil tlf.

Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat - Ansøgning om uddannelse i Grønland
6. Ilinniagassatut kissaatigisaq / Uddannelsesønske
Pileriginerusat
Prioritet nr.

Ilinniarusutap aqqa
Uddannelsens navn

Ilinniarfigerusutap aqqa / sumiiffia
Uddannelsesinstitutionens navn

1
2

Namminersorlutik Oqartussat – Grønlands Selvstyre

1/6

CPR-nr.
7.

Ilinniarnertuunngorniarluni ilinniarnerit - Gymnasiale uddannelser
Immikkoortup 6-ip ataani ilinniarnertuunngorniarnermut qinnuteqaruit immersorneqassooq
Udfyldes af ansøgere der i punkt 6 har valgt den gymnasiale uddannelse

7 a.

Gymnasiami ilinniagassap sammiviata suuneranik toqqaanermi siumut nalunaarut
Forhåndstilkendegivelse om valg af gymnasiel studieretning

Pilerigin
erusat
Prioritet
nr.

Sumik ilinniagaqarnissamik taaguut
Studieretningens navn

GU-mik ilinniarnerup taaguutaa
Gymnasieskolens navn

ILLIN.
KISITSISAA
/UDD.NR.

1

2

3

Kommunip najukkap avataani gymnasiami atuarnissamik qinnuteqarnermi fagiusinnaasunik imaluunniit inuttut pissutaasinnaasut,
taamaattorli teknikkimut tunngasunik ilinniarnermik aammalu Niuernermik aningaasarsiornermullu tunngasunik ilinniakkat
sammmiviisa suuneri pinnagit, taakku saniatigut tak. ilitsersuut.
Eventuelle faglige eller personlige grunde for at søge sig optaget på en gymnasieskole uden for hjemkommunen, dog med
undtagelse af den tekniske naturvidenskabelige studieretning og studieretningen for Handel og økonomi, jf. i øvrigt vejledningen.

Akuerineqarneq
Optag
Qinnuteqartoq ilinniarnissamik qinnuteqarpoq tiguneqarnissamik inatsisinik
naammassinninneq aqqutigalugu, tamatumunnga ilanngullugu immikkut
akuerineqarneq. Piumasarineqarpoq ukiut kingulliit marluk iluanni meeqqqat
atuarfianni naammassisimanissaq, tamatuma saniatigut tak. ilitsersuut.
Ansøger søger sig optaget gennem opfyldelse af retskravsoptaget, herunder ved
evt. dispensation. Kræver at folkeskolen er gennemført inden for de seneste to år,
jf. i øvrigt vejledningen.
Krydsileruk / Afkryds

Qinnuteqartoq isernissamik tiguneqarnissamut qinnuteqarpoq
misilitsinnikkut. Misilitsinneq pissaaq aprilip qaammataata
affaani siullermi.
Ansøger søger sig optaget gennem optagelsesprøve.
Prøven afholdes første halvdel af april.

Krydsileruk / Afkryds
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8.

Ingerlaqqissutissamik soraarummeerneq (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq)
Adgangsgivende eksamen (Dokumentation vedlægges)

Soorlu / Type: (AEU / FA / FSA / GU /
HHX / HTX / etc.)

Ukioq
soraarummeerfik

Ingerlavoq
Er i gang

Uppernarsaat
ilanngunneqarpoq
Dokumentation vedlagt

Afslutningsår

9.

Suliarisimasat – soorlu ilinniakkat naammassinngisat (uppernarsaatit ilanngunneqassapput)
Aktiviteter – herunder evt. afbrudte uddannelser (Dokumentation vedlægges)

Suliarisimasat suuneri (suliffigisat, højskolerneq il.il.)
Aktivitetens art (arbejdsplads, højskoleophold etc.)

Qanga-miit / -mut
Periode fra / til

Ingerlavoq
Er i gang

Unitsinneqarpoq
Afbrudt

Uppernarsaat
ilanngunneqarpoq
Dokumentation vedlagt

1.
2.
3.

10. Misilitsinnerit / soraarummeernerit allat (uppernarsaat ilanngunneqassaaq)
Andre prøver / eksaminer (Dokumentation vedlægges)
Ukioq
År

Ingerlavoq
Er i gang

Uppernarsaat
ilanngunneqarpoq
Dokumentation vedlagt

1.
2.

3.
11. Immikkut akuerineqarneq
Dispensation
1.

PILERIGISAQ 1: Ilinniagaqalernissamut piginnaanitit naammappat? Naaggaaruit
nammineerlutit qinnuteqassaatit
1. PRIORITET: Opfylder du de formelle adgangskrav? Hvis nej, skal du vedlægge en
personlig ansøgning.

Aap / Ja

Naamik / Nej

2.

PILERIGISAQ 2: Ilinniagaqalernissamut piginnaanitit naammappat? Naaggaaruit
nammineerlutit qinnuteqassaatit
2. PRIORITET: Opfylder du de formelle adgangskrav? Hvis nej, skal du vedlægge en
personlig ansøgning.

Aap / Ja

Naamik / Nej

12. Kollegiemi najugaqarneq
Kollegieværelse
1.

PILERIGISAQ 1-IMUT kollegiemut qinnuteqarpit?
Angeruit kollegiemiinnissamut qinnuteqaammik immersuissaatit.
Søger du kollegieværelse til din 1. PRIORITET?
Hvis Ja, skal ansøgning om kollegieværelse udfyldes.

Aap / Ja

Naamik / Nej

2.

PILERIGISAQ 2-IMUT kollegiemut qinnuteqarpit?
Angeruit kollegiemiinnissamut qinnuteqaammik immersuissaatit.
Søger du kollegieværelse til din 2. PRIORITET?
Hvis Ja, skal ansøgning om kollegieværelse udfyldes.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Kollegiemiinnissamut qinnuteqarfissamik nittartakkami www.sullissivik.gl –mut aallerit imaluunniit atuarfik
attagiviuk. Hent ansøgning om kollegieværelse på hjemmesiden www.sullissivik.gl eller kontakt skolen.
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Ilinniagaqarnersiutinik qinnuteqaat - Ansøgning om uddannelsesstøtte
13.

Aningaaserivik
Bank

Aningaaseriviup aqqa / Bankens navn

14.

Reg. nr.

Innuttaassuseqarneq (Ilitsersuut takuuk)
Statsborgerskab (se vejledningen)

Danskisut innuttaassuseqarpit? Naaggaaruit ilitsersuut takuuk.
Malugiuk: Kalaallit danskisut innuttaassuseqarput.
Er du dansk statsborger? Hvis nej, se vejledningen.
Bemærk: Grønlændere er danske statsborgere.

15.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Danmarkimi SU malillugu tapiivigineqarneq
Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danmarkimi SU malillugu tapiivineqarpit? Taamaappat uppernarsaat ilanngunneqassaaq.
Har du modtaget dansk SU? Hvis ja, skal dokumentation vedlægges.

16.

Kontonr.

Pisortanit pisartagaqarpit?
Offentlige ydelser

Pisortanit aningaasanik pisartagaqarpit? Angeruit uppernarsaat ilannguguk.
Tamanna aamma atuuppoq meeqqat angerlarsimaffianni najugalinnut,
perorsaavinniittuni imaluunniit angajoqqaarsiani najugalinni pisortatigut
pilersorneqartut.
Modtager du ydelser fra det offentlige? Hvis ja, skal dokumentation vedlægges.
Det gælder også dem der bor på børnehjem eller institution, herunder plejeforældre
hvor man bliver fuldt ud forsørget.

17. Meeqqanut tapiissutit (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq)
Børnetillæg (Dokumentation vedlægges)
Meeqqaq / Barnets cpr. nr.

A
Pilersuisussaatitaavunga
meerarlu najugaqatigalugu
Jeg har forsørgelsespligt og
bor sammen med barnet

B*
Pilersuisussaatitaavunga
meerarli najugaqatiginagu /
ilinniarfinnut meerara
nassassanngilara
Jeg har forsørgelsespligt, men
bor ikke sammen med barnet /
Jeg tager ikke barnet med på
uddannelsesophold

C*
Meeqqamut
akilersuisussaatitaavunga
Jeg har bidragspligt

Xileruk
sæt X

Uppernarsaat ilanngunneqarpoq
Dokumentation vedlagt

Aap / Ja
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18. Ilinniarnerup aallartinnerani angalaneq (Uppernarsaat ilanngunneqassaaq)
Rejse ved start på uddannelsen (Dokumentation vedlægges)
Angalanissannut qinnuteqarpunga.
Jeg søger rejse til mig selv.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Uanga / uima/nuliama / inooqatima meeqqama/meeraata/-sa angalanissaannut
qinnuteqarpunga.
Jeg søger rejse for egne eller min ægtefælles / samlevers barn / børn.

Aap / Ja

Naamik / Nej

Uanga meerara
Eget barn

Uigisap/nuliap meeraa
Ægtefælles barn

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

Aap / Ja

Naamik / Nej

CPR.

Ateq / Navn

Uima/nuliama / inooqatima angalanissaanut qinnuteqarpunga (Meeqqat akiliunneqassappata aatsaat)
Jeg søger rejse for ægtefælle / samlever (Kun hvor der bevilges rejse til børn)

Aap / Ja

Uppernarsaat ilanngunneqarpoq
Dokumentation vedlagt

Aap / Ja

19. Pisattat angallannerat
Godstransport
MALUGIUK! Meeqqat akiliunneqassappata, malittarisassat malillugit pisattat angallannerat akilerneqassaaq. (Ilitsersuut takuuk)
OBS! Hvis der bevilges frirejse til børn, ydes godstransport efter gældende regler.
Uanga, uima/nuliama / inooqatima pisattatta angallanneqarnissaannut qinnuteqarpunga.
Jeg søger godstransport for mig og min ægtefælle / samlever, der også er
uddannelsessøgende

Aap / Ja

Naamik / Nej

Uiga/nuliara / inooqatiga pillugu paasissutissat / Oplysninger om ægtefælle / samlever
Ateq / Navn

CPR:

Najugaq / Adresse

Illoqarfik / By

Ilinniakkap aqqa / Uddannelsens navn

Ilinniarfiup aqqa / sumiiffia / Uddannelsinstitutionens navn og sted
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20.

Paasissutissanik ingerlatitseqqinneq
Videregivelse af oplysninger

Uanga pillunga paasissutissat USF-minngaanit Avalammut/Ili Ili-mut ingerlateqqinneqarsinnaapput.
USF kan videregive mine oplysninger til Avalak/Ili Ili.
Krydsileruk / Afkryds

21.

Atsiorneq
Underskrift

Ataani atsiortunga pillarneqarsinnaallunga uppernarsaavunga paasissutissat qulaani allaqqasut ilumoortuusut Namminersorlutillu
Oqartussat pisinnaatippakka inuit allattorsimaffianni SU-milu aqutsisunut uannut tunngasunik paasiniaasinnaasut. Pissutsit
nalunaarutigisakka ilinniartuunersiutit allanngornissaannik kinguneqartumik allanngussappata pisussaavunga ingerlaannartumik
nalunaaruteqassallunga.
Undertegnede erklærer under strafansvar, at ovenstående oplysninger er rigtige, og jeg giver hermed min tilladelse til, at Grønlands Selvstyre kan
indhente oplysninger om mig i folkeregistret og i SU-styrelsen. Jeg er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet oplysning
om, ændrer sig, således at støtten ændres.
Ulloq / Dato

Atsiorneq / Underskrift

Angajoqqaatut akisussaasoq / Forældermyndighedsindehaver
(18-iliisimanngitsunut)
(Hvis under 18 år)

Ilanngussassat
Bilagsliste
Bopælsattest, historisk bopælsattest (indsæt de attester du har brug for, som er på cpr-indsigten) kan du hente via dette link på sullissivik.gl
/ Najugaqarnermut uppernarsaat, najugarisimasat uppernarsaataat (cpr allattorsimaffiata paasissutissaataaniittut uppernarsaatit pisariaqartitatit ilanngutikkit) uani linkimi aasinnaavat sullissivik.gl-miittoq
Eksamensbevis / Ilinniarsimanermut uppernarsaat
Dispensationsansøgning / Immikkut qinnuteqaat
Kopi af ansøgning til uddannelsesinstitutionen / Ilinniarfiginiakkamut qinnuteqaatip assilineqarnera
Øvrige/ Allat:

Qinnuteqaatit uppernarsaatit ilanngullugit kommuninni ilinniartitaanermut siunnersuisarfimmut /
Majoriamut nassiutissavat tunniulluguluunniit, tassannga ingerlateqqinneqassaaq.
Ansøgning med dokumentation skal du sende til eller aflevere på det kommunale
vejledningskontor / Majoriaq, som sender din ansøgning videre.
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