Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

UDDANNELSESBESKRIVELSE
Overbygningsmodul

Titel:

”Unge og voksne med særlige vejledningsbehov”

Formål:

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig
viden om unge og voksne med særlige vejledningsbehov og
opnår erfaring med at analysere og vurdere, hvilke vejledningsstrategier og metoder, der egner sig til forskellige målgrupper.

Målgruppe:

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har
lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et
specialiseret felt.
· Psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske
perspektiver på forståelse af unge og voksne med
særlige behov for vejledning.
· Vejledningsteorier og metoder der knytter sig til
unge og voksne med særlige behov.
· Uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og
voksne med særlige behov.
· Love og regler der knytter sig til vejledning af unge og voksne med særlige behov.
· Inklusion, integration og normalitet - marginalisering og stigmatisering.
· Samarbejde og netværk.
· Etiske og samtalemetodiske udfordringer der
knytter sig til vejledning af unge og voksne med
særlige forudsætninger.
Modul-1, 18.-20. januar 2016 eller 29.-31. august 2016
Modul-2, 18.-20. april 2016 eller 1.-3. november 2016
Eksamen 13. juni 2016 for forårsholdet og uge 3 eller 4
2017 for efterårsholdet.
Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
16. december 2015 for forårsholdet og
15. juni 2016 for efterårsholdet.

Indhold:

Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

KURSUSBESKRIVELSE
Vejledningsmetoder

Titel:
Formål:
Målgruppe:
Indhold:

At give vejlederne et inspirationsgrundlag i den
individuelle vejledning i forbindelse med afklaring af
uddannelses- og erhvervsvalget.
Vejledere på alle uddannelsesinstitutioner, Piareersarfiit,
Arbejdsmarkedskontorer, Piorsaarviit.
Der vil blive arbejdet med fordybelse af øvelserne fra
blandt andet
· Smutveje
· Jobkompasset
5. - 6. oktober 2016

Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor
hovedparten af kursisterne kommer fra.
29. august 2016

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

Tilmelding til vejledergrunduddannelsen (VGU) 2016 – 2017
Navn:
Adresse:
CPR nummer:___________________
Telefon arbejde_______________
Telefon privat:__________________

Mobil:___________________

E-mail adresse:
Arbejdssted:
Undervisningen varetages af dansk og grønlandsk sproget undervisere, Undervisningsmateriale og bøgerne findes
kun på dansk. Uddannelsen forudsætter internetadgang.
Se øvrigt om sprogpolitik på uddannelsen i studieordning.
Uddannelsen starter i september – 2016 med eksamen i juni - 2017
Se i øvrigt plan for uddannelsen og Studieordning på www.vejledning.gl
Min begrundelse for at jeg gerne vil deltage i uddannelsen:

Min uddannelsesbaggrund:____________________________________________________________________
Min vejledningsfunktion:______________________________________________________________________

_____
Din underskrift

______________________________________________
Arbejdsgiverens underskrift*
Sted og dato

*Arbejdsgiveren erklærer sig med sin underskrift indforstået med at yde sit bidrag m.h.t. arbejdstid, løn m.v. som
angivet i Studieordningen. Arbejdsgiver vil blive faktureret for udgifterne ved framelding til uddannelsens
internatmoduler (efter bestilling af rejse/ophold)
*Vejledergrunduddannelsens forløb - oversigt
· Modul 1
Undervisning
· Modul 2
Selvstudie og Praktik
· Modul 3
Undervisning
· Modul 4
Selvstudie og Praktik
· Modul 5
Undervisning
· Modul 6
Selvstudie og Praktik
undervisning
· Modul 7
· Modul 8
Eksamensopgave
Afslutning og Eksamen

55 lektioner
40 timer
55 lektioner
40 timer
55 lektioner
40 timer
55 lektioner
60 timer
16 lektioner

Senest 1. Maj 2016
Sendes til:

Postboks 4101 * 3900 Nuuk * Telefon: 383640 * E-mail: nti@aqqut.gl
www.vejledning.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

UDDANNELSESBESKRIVELSE
Titel:

Vejledergrunduddannelsen (VGU)

Formål:

Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til
at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne
om uddannelse, erhverv og karriere.
Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den
enkelte vejleder og medvirke til at
kvalitetsudvikle de forskellige
vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til
at etablere og vedligeholde lokale og regionale
vejledernetværk. Formålet med de enkelte
moduler, er beskrevet i kapitel 13 (VGU-moduler) i
studieordningen.

Målgruppe:

Vejledergrunduddannelsen henvender sig til alle, der
beskæftiger sig med uddannelses- erhvervs- og
karrierevejledning af børn, unge og voksne.
Der lægges vægt på, at ansøgeren har gennemført en
erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse og kan
dokumentere relevant erhvervsfaring.
· Vejledergrunduddannelsen er normeret til 357 timer
og er struktureret som en vekseluddannelse med 4
undervisningsmoduler og 4 selvstudie- og
praktikmoduler.
· Undervisningsmodulerne er på i alt 220 lektioner.
· Selvstudie- og praktikmoduler er på i alt 180 timer.
· Beskrivelse af modulernes indhold findes i
studieordningen.
September 2016 til juni 2017

Indhold:

Tid:
Sted:

Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Kangerlussuaq

Tilmeldingsfrist:

9. maj 2016
Tilmeld dig så hurtigt som muligt, idet der kun optages ca.
20 studerende pr. hold.

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

UDDANNELSESBESKRIVELSE
Titel:

Overbygningsmodul
”Voksenvejledning og Karriereudvikling”

Formål:

Formålet med modulet er, at den studerende
tilegner sig viden om de særlige vilkår der gør
sig gældende ved voksnes karriereudvikling og
valg, med henblik på at udvikle en strategi for
en konkret vejledningsindsats. Det er desuden
formålet, at den studerende opnår kendskab til
forskellige vejledningsteorier og metoder, der
retter sig imod voksne.

Målgruppe:

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har
lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et
specialiseret felt.
· Voksenvejledningen på
arbejdsmarkedskontorer og i Piareersarfik.
· Livslang læring og karriereudvikling.
· Voksenpsykologi, livsforløb og livsfaser.
· Teorier om karrierevalg og motivation til
kompetenceudvikling.
· Realkompetence- afklaring og vurdering

Indhold:

·

Tid:
Sted:
Tilbagemeldings
frist:

Kvalifikationskrav og
arbejdsmarkedsudvikling.
Modul-1, 18.-20. januar 2016 eller 29.-31. august 2016
Modul-2, 18. -20. april 2016 eller 01.-03. november 2016
Eksamen 13. juni 2016 for forårs holdet og uge 3 elle 4
2017 for efterårsholdet.
Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor
hovedparten af kursisterne kommer fra
16. december 2015 for forårsholdet og
15. juni 2016 for efterårsholdet.

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning
Årshjul 2016

Januar
18.-20.

Overbygningsmodul,Overgangsvejledning,Gennemførelsesvejledning, Ungeog voksne med særlige behov, Voksenvejledning- og Karrierevejledning,

modul 1, Nuuk

Ansøgningsfrist 16. december 2015 *

22.-28.

VGU-modul 5, Ilulissat

Februar
30.januar Opkvalificeringskursus, modul 1.
-4.februar For dig der har bestået VGU, før 2014
Ansøgningsfrist 16.december 2015 *

10.-11.

Marts
1.-2.

April

Kursus/Workshop Ansøgningsprocedure for uddannelser i Grønland
og Danmark (2 dg.)
Ansøgningsfrist 4. januar 2016 *

Kursus Selvmordsforbyggelse (2 dag)
Ansøgningsfrist 1. februar 2016 *

1.-7.

VGU-modul 7, Kangerlussuaq

11.-16.

Opkvalificeringskursus, modul 2.
For dig der har bestået VGU, før 2014

18.-20.

Overbygningsmodul, Overgangsvejledning, Gennnemførelsesvejledning,
Unge- og voksne med særlige behov, Voksenvejledning- og Karrierevejledning

modul 2, Nuuk

Uge 17.

Vejlederkonference (3 dag)

Maj
10.-11.

Juni
13.-16.

August
29.-31.

Kursus/Workshop Eksamensangst (2 dag)
Ansøgningsfrist 4. april 2016 *

Eksamen VGU-14/15, samt dimission og
Eksamen, overbygningsmodul, Nuuk
Overbygningsmodul, Overgangsvejledning,Gennemørelsesvejledning, Ungeog voksne med særlige behov, Voksenvejledning- og Karrierevejledning,

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning
modul 1, Nuuk
Ansøgningsfrist 15. juni 2016 *

September
2.–8.

VGU-modul 1, Hold 2016/2017, Nuuk
Ansøgningsfrist 9. maj 2016 *

12.–17.

Opkvalifiseringskursus, modul 1.
For dig der har bestået VGU, før 2014
Ansøgningsfrist 15.juni 2016 *

Oktober
5.-6.

Kursus i Vejledningsmetoder (2dg.)
Ansøgningsfrist 29. august 2016 *

24.-29.

Opkvalificeringskursus, modul 2.
For dig der har bestået VGU, før 2014

November
1.-3.

Overbygningsmodul, Overgangsvejledning,Gennemørelsesvejledning, Ungeog voksne med særlige behov, Voksenvejledning- og Karrierevejledning,
modul 2, Nuuk

4. -10.

VGU-modul-3, Sisimiut

Januar 2017
Uge
3 eller 4

Eksamen Overbygningsmodul, Nuuk

3 eller 4

Overbygningsmodul Overgangsvejledning,Gennemørelsesvejledning, Ungeog voksne med særlige behov, Voksenvejledning- og Karrierevejledning,

modul 1, Nuuk
Ansøgningsfrist 16. december 2016 *

4 eller 5

VGU-modul 5, Ilulissat

Som noget ny i år, udbyder vi alle 4 overbygningsmoduler, således at det modul der
får flest tilmeldinger bliver det vi afholder. Dette er gældende både for forårs- og
efterårssemestret.
*
Uddannelser/kurser er AMA-middelberettiget i det omfang der er midler til dette. Det
vil i praksis sige at Center for National Vejledning som hidtil dækker rejse- og

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning
opholdsomkostningerne, men at den pågældende arbejdsgiver kan søge om dækning
af dagpenge direkte via AMA-midlerne.
Der tages forbehold for ændringer af datoer, samt aflysninger ved for få tilmeldinger.

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

KURSUS/WORKSHOPBESKRIVELSE
Titel:

Ansøgningsprocedure for uddannelser i
Grønland og Danmark

Formål:

At give vejlederne nogle redskaber de kan bruge i deres
daglige arbejde, så de får bedre overblik i forhold til
arbejdsgangen i forbindelse med uddannelsesansøgninger.
Vejledere på alle uddannelsesinstitutioner samt
Piareersarfiit.
Der arbejdes blandt andet med:
- Afklarende vejledning ift. start af uddannelse.
- Ansøgningssprocedurer til uddannelser i Grønland
- Ansøgningssprocedurer til uddannelser i Danmark
- Særydelser for grønlandske studerende i Danmark
- Særaftalen om uddannelser for grønlandske
studerende i Danmark.
- Kollegieansøgninger.

Målgruppe:
Indhold:

10. og 11. februar 2016

Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor
hovedparten af kursisterne kommer fra.
4. januar 2016

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

KURSUS/WORKSHOPBESKRIVELSE
Eksamensangst

Titel:
Formål:
Målgruppe:
Indhold:

At give vejlederne nogle redskaber og vejledninger de
kan bruge i deres daglige arbejde, så den studerende
bliver bedre til at takle eksamensituationer
Vejledere på alle uddannelsesinstitutioner samt
Piareersarfiit.
Der vil blandt andet blive arbejdet med.
· Teknikker til at beherske angst i forbindelse med
eksamen
· Diverse redskaber til brug før og under eksamen.
· Intro til eksamens app.
10. og 11. maj 2016

Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor
hovedparten af kursisterne kommer fra.
4. april 2016

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

UDDANNELSESBESKRIVELSE
Titel:

Overbygningsmodul
”Gennemførelsesvejledning”

Formål:

Modulets formål er at de studerende tilegner sig viden
om unge og voksnes forudsætninger for uddannelse og
læring, med henblik på at kunne udvikle, tilrettelægge og
iværksætte vejledningsindsatser, der understøtter elevers gennemførelse.

Målgruppe:

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har
lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et
specialiseret felt.
· Uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsessystemet – fra Folkeskole/ Piareersarfiit til ungdomsuddannelse og videregående
uddannelse
· Frafaldsproblematikker - herunder problemstillinger,
der knytter sig til sociale forhold, køn eller kultur
· Motivation og forebyggelse af frafald – vejledningsstrategier og metoder
· Karrierelæring og udvikling af valgkompetencer
· Samarbejde og netværk

Indhold:

Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

Modul-1, 18.-20. januar 2016 eller 29.-31. august 2016
Modul-2, 18.-20. april 2016 elle 1.-3. november 2016
Eksamen 13. juni 2016 for forårsholdet og uge 3 eller 4
2017 for efterårsholdet.
Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
16. december 2015 for forårsholdet og
15. juni 2016 for efterårsholdet.

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

KURSUSBESKRIVELSE
Titel:

Opkvalificeringskursus, for dig der har
bestået VGU før 2014

Formål:

At give vejlederne et fagligt brushup i forhold til det
daglige arbejde, samt ajourføre deres uddannelse jf.
ændringen i studieordningen af 18. november 2013. Derudover ruster kurset også vejlederne til, at gennemføreoverbygningsmodulerne.
Vejledere på alle uddannelsesinstitutioner, Piareersarfiit,
Arbejdsmarkedskontorer og Piorsaarviit.
Fokus på samtalemetoder og målgrupper i vejledningen,
samt vejledningsteorier og metoder i vejledningen.
· Uddannelses- og erhvervsvejsledningens mål og
funktioner i samfundet.
· Vejlederens rolle i forhold til de vejledte.
· Vores forskellige samarbejdspartnere.
· De vejledningssøgende i vejledningsprocessen.
· Forhold der knytter sig til uddannelsessystemet og
til arbejdsmarkedet.
· De karrieremuligheder der findes for forskellige
typer vejledningssøgende.

Målgruppe:
Indhold:

Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

Modul-1, 30.januar-4.februar 2016
Modul-2, 11. april-16.april 2016
Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
16. december 2015 for forårsholdet
15. juni 2016 for efterårsholdet

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

UDDANNELSESBESKRIVELSE
Titel:

Overbygningsmodul
”Overgangsvejledning”

Formål:

Formålet med modulet er, at den studerende
tilegner sig viden om de særlige aspekter,
der er i overgangsvejledningen og bliver i
stand til at analysere og vurdere egen praksis.
Formålet er desuden, at den studerende bliver
i stand til at udvikle en strategi for en vejledningsindsats, der retter sig imod en specifik
overgangsproblematik.

Målgruppe:

Vejledere der har gennemgået grunduddannelsen og har
lyst til at videreudvikle sine kompetencer inden for et
specialiseret felt.
· Overgangsvejledningens mål, organisering og
samarbejdsrelationer.
· Teorier om overgangsproblematikker (transitioner) og de særlige psykologiske, sociologiske og kulturelle forhold der har indflydelse
på disse.
· Overgangsvejledningens metoder og strategier.
· Særlige overgangsproblematikker der fx
knytter sig til overgangene mellem Folkeskole og ungdomsuddannelse/Piareersarfiit og
mellem ungdomsuddannelse og videregående
uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.
Modul-1, 18.-20. januar 2016 eller 29.-31. august 2016
Modul-2, 18. -20. april 2016 eller 01.-03. november 2016
Eksamen 13. juni 2016 for forårs holdet og uge 3 elle 4
2017 for efterårsholdet.
Nuuk som udgangspunkt, men afhænger af hvor hovedparten af kursisterne kommer fra.
16. december 2015 for forårsholdet og
15. juni 2016 for efterårsholdet.

Indhold:

Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

KURSUSBESKRIVELSE
Titel:

Selvmordsforebyggelse

Formål:

At give vejlederne nogle redskaber og vejledninger de
kan bruge i deres daglige arbejde, så de ikke sidder
tilbage med følelsen af kunne jeg have gjort noget mere.

Målgruppe:

Vejledere på alle uddannelsesinstitutioner, Piareersarfiit,
Arbejdsmarkedskontorer samt Piorsaarviit
·

Indhold:

·

Selvmord som tema:
o De 3 A’er,
o Forklaringsmodeller
o Risikofaktorer
o Tydelige og svage faresignaler
o Myter om selvmord.
Håndtering af selvmord:
o Samtale med den selvmordstruede
o Personlig forberedelse
o Hvordan lytter man aktivt?
o Problem-medløser
o Vurdering af selvmordsrisiko er en
specialistopgave
o Dig selv?
o På arbejdspladsen

o Kriseplan
Tid:
Sted:
Tilmeldingsfrist:

1.- 2. marts 2016
Nuuk
1. februar 2016

Center for National Vejledning – Postboks 4101, 3900 Nuuk
Tlf.: +299 383640, www.vejledning.gl, www.aqqutissiuussineq.gl

Nuna tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

Tilmelding til Kursus
Sæt kryds:
□ Opkvalificeringskursus, forårsholdet (30. januar – 4. februar + 11.-16. april 2016)

□ Ansøgningsprocedure for uddannelser i Grønland og Danmark/Workshop (10.-11. februar 2016)
□ Selvmordsforebyggelse (1.- 2.marts 2016)
□ Eksamensangst / Workshop (10.- 11. maj 2016)
□ Opkvalificeringskursus, efterårsholdet ( 12. – 17. september + 24. – 29.- oktober 2016)
□ Vejledningsmetoder ( 5. – 6. oktober 2016)
Navn:
Adresse:
CPR nummer:___________________
Telefon arbejde_______________
Mobil: _________________
E-mail adresse:
Arbejdssted:
Undervisningen varetages af dansk og grønlandsk sproget undervisere.
Se øvrigt om sprogpolitik i studieordningen.
Center for National vejledning forbeholder sig retten til at aflyse kurset, såfremt der er for få tilmeldinger.

___
Din underskrift
·
·

______________________________________________
Arbejdsgiverens underskrift*
Sted og dato

Arbejdsgiveren erklærer sig med sin underskrift indforstået med at yde sit bidrag m.h.t. arbejdstid, løn
m.v.
Arbejdsgiver vil blive faktureret for udgifterne ved framelding til kurset (efter bestilling af
rejse/ophold)

Sendes til: nti@aqqut.gl

Postboks 4101* 3900 Nuuk * Telefon: 383640 * E-mail: nti@aqqut.gl
www.vejledning.gl

Nuna tamakkerlugu Ilitsersuisarfik
Center for National Vejledning

Tilmelding til Overbygningsmodul.
Sæt kryds:
□ Overgangsvejledning.

□ Gennemførselsvejledning.
□ Voksenvejledning og karriereudvikling.
□ Unge og voksne med særlige vejledningsbehov.
Ønsker at starte overbygningsmodulet
foråret semester□
efteråret semester□
Uddannelsen starter i januar – med eksamen i juni samme år, samt i august/september med eksamen i januar
det efterfølgende år.
Navn:
Adresse:
CPR nummer:___________________
Telefon arbejde_______________
Mobil: _________________
E-mail adresse:
Arbejdssted:
Undervisningen varetages af dansk sproget undervisere, Undervisningsmateriale findes kun på dansk.
Uddannelsen forudsætter internetadgang, adgang til Adobe Connect, og at du har bestået VGU.
Se øvrigt om sprogpolitik i studieordningen.

Se i øvrigt plan for uddannelsen og Studieordning på www.vejledning.gl

___
Din underskrift

______________________________________________
Arbejdsgiverens underskrift*
Sted og dato

*Arbejdsgiveren erklærer sig med sin underskrift indforstået med at yde sit bidrag m.h.t. arbejdstid, løn m.v.
som angivet i Studieordningen. Arbejdsgiver vil blive faktureret for udgifterne ved framelding til uddannelsens
internatmoduler (efter bestilling af rejse/ophold)

SENEST DEN: Se de respektive modulbeskrivelser på, Fejl! Linkreferencen er ugyldig.under
uddannelsesafdelingen.
Sendes til: nti@aqqut.gl

Postboks 4101* 3900 Nuuk * Telefon: 383640 * E-mail: nti@aqqut.gl
www.vejledning.gl

