Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen.
  
Kort om sundhedshjælper uddannelsen
Uddannelsen  til  sundhedshjælper  varer  1½  år  og  består  af  33  ugers  teori  og  40  ugers  praktik.  .  Ud-‐‑
dannelsen  afsluttes  med  skriftlig  og  mundtlig  eksamination  ved  Peqqissaanermik  Ilinniarfik.  
  
Der  optages  2  hold  med  20  sundhedshjælperelever  om  året.  Henholdsvis  1.  marts  og  1.  september.    
Uddannelsen  til  sundhedshjælper  varer  til  1  ½  år.  
  

Plan over teori– og praktikperioder.
Uddannelsen  er  bygget  op  over  følgende  perioder:  
Teoriperiode

1:  

7  uger,  svarende  til  210  timer  på  Peqqissaanermik  Ilinniarfik  

Praktikperiode 1:  

10  uger  

Teoriperiode

20  uger,  svarende  til  600  timer  på  Peqqissaanermik  Ilinniarfik  

2:  

Praktikperiode 2:    
  
Praktikperiode 3:  

15  uger  

Teoriperiode

6  uger,  svarende  til  180  timer,  inklusiv  afsluttende  eksamen  på    
Peqqissaanermik  Ilinniarfik.  

3:  

15  uger  

Turnusplan:
Uddannelsesforløb  for  SH  hold  marts  
Jan   Feb   Marts   April  
Maj   Juni  

Juli  

  
  
T1  
T1/P1  
P1  
P1  
Ferie  
P2   P2   P2  
P2/P3  
P3  
P3  
Ferie  
Cirka  datoer:  
Teori  1:  1.  marts  2011  –  16.  april  2011  
Praktikperiode  1:  19.  april  2011  –  30.  juni  2011  
Teori  2:  2.  august  2011  –  17.  december  2011  
Praktikperiode  2:  20.  december  2011  –  3.  april  2012  
Praktikperiode  3:  4.  april  2012  –  12.  august  2012  
Teori  3:  15.  august  2012  –  23.  september  2012  
Uddannelsesforløb  for  SH  hold  september    
Jan  
Feb   Marts  
April   Maj  
Juni  
  
  
  
  
  
  
T2  
T2   T2  
T2  
T2  /P2  
P2  
P3  /  T3   T3   Afslutning     
  
  
Cirka  datoer:  
Teori  1:  1.  september  2010  –  15.oktober  2010  
Praktikperiode  1:  18.  oktober  2010  –  31.12.2010  
Teori  2:  3.  januar  2011  –  20.  maj  2011  
Praktikperiode  2:  23.  maj  2011  -‐‑  3.  oktober  2011  
Praktikperiode  3:  4.  oktober  2011  –  16.  januar  2012  
Teori  3.  17.  januar  2012  –    4.  marts  2012  

August  

Sept.  

Okt.  

Nov.  

Dec.  

T2  
P3  /  T3  

T2  
Afslutning  

T2  

T2  

T2  /  P2  

Okt.  
T1/P1  
P2  /  P3  
  

Nov.  
P1  
P3  
  

Dec.  
P1  
P3  
  

Juli  
  
Ferie  
  

August  
  
P2  
  

Sept.  
T1  
P2  
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Optagelsesbrev
Vedlagt  optagelsesbrevet:    
! Ansøgningsblanket  til  kollegiebolig    
! Ansøgningsblanket  til  bevilling  af  frirejser  
! Bekræftelsesblanket  

  
  
Uddannelsesstøtte

Hvis  man  også  har  udfyld  ansøgning  om  uddannelsesstøtte,  får  du  et  brev  direkte  fra  uddannel-‐‑
sesstøtteforvaltning  efter  vurdering  af  din  ansøgning.  
  
Elever  på  erhvervsmæssige  grunduddannelser  vil  pr.  1.  januar  2008  modtage  kr.  4.200  pr.  mdr.    
Uanset  alder  og  bopælsstatus.  
Ud  af  dette  beløb  skal  de  så  afholde  udgifter  til  evt.  kollegie  og  kost.  
Under  hele  uddannelsesperioden  får  man  uddannelsesstøtte,  mens  man  er  på  teori  og  praktikop-‐‑
hold,  man  får  ikke  løn  under  praktikperioden.  
  
  
Du  kan  læse  mere  om  reglerne  i  Hjemmestyrets  bekendtgørelse  om  uddannelsesstøtte,  og  på  
hjemmesiden  www.sunngu.gl  .  
  
Hvis  du  får  afslag  på  din  ansøgning  om  uddannelsesstøtte,  er  der  mulighed  for  at  søge  om  dispen-‐‑
sation  optagelse.  Kontakt  din  lokale  Piareersarfik  for  nærmere  information.  

  
Børnetillæg
Der  tildeles  børnetillæg.  Hvis  du  har  indsendt  dokumentation  for  dine  børn  (dåbsattest  &  bo-‐‑
pælsattest).  Børnetillæg  er  på  1000,-‐‑  kr.  pr.  barn  pr.  måned.    
Hvis  du  ikke  har  ansøgt  om  børnetillæg,  skal  du  udfylde  skema  nr.  9  Ansøgning  om  børnetillæg.  
Hvis  barnet  skal  være  midlertidige  hos  sin  plejeforælder,  anden  forældre,  privat  familiepleje  

mens  du  er  på  skoleperioden  skal  du  udfylde  skema  nr.  8  Meddelelse  om  børnetillæg  der  
skal  anvises  til  plejeforældre  eller  anden  forældre.  
Du kan læse mere om bekendtgørelsen nr. 8 af 27.marts 2008 om uddannelsesstøtte.
Kollegieværelse
Inden  du  starter  i  Teoriperiode  1,  skal  du  udfylde  en  ansøgning  om  kollegiebolig.  Når  du  har  ud-‐‑
fyldt  ansøgningen,  skal  du  sende  den  til  Peqqissaanermik  Ilinniarfik.  Peqqissaanermik  Ilinniarfik  
indsender  ansøgningen  til  behandling  hos  Kollegiernes  Fællesadministration  (KAF).    
  
Vær  opmærksom  på,  at  alle  skal  udfylde  en  ny  ansøgning  om  kollegiebolig  inden  Teoriperiode  
2  starter.  
    
Du  modtager  direkte  besked  om  du  har  fået  afslag  eller  tilsagn  om  en  kollegiebolig.  Det  er  KAF  i  
Nuuk,  der  tildeler  kollegieboliger  og  oplyser  dig  om,  hvor  du  skal  bo.    
  
Du  skal  selv  aftale  tidspunktet  for  udlevering  af  nøgle  med  KAF  (telefon  342380).    
  
Du  skal  også  selv  medbringe  dyne,  hovedpude,  sengelinned  og  håndklæder.  Hvis  du  ønsker  det,  
kan  du  medbringe  plakater  og  andre  personlige  genstande.  
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Du  skal  selv  betale  for  kollegiebolig  hver  måned,  ved  at  henvende  sig  til  KAF  administration.  
Mens  man  bor  i  kollegiet  betaler  man  kr.  850  for  enkeltværelse,  og  for  dobbeltværelse  betaler  
man  kr.  1700.  
  

  
  
  
Du  skal  indbetale  depositum,  så  snart  du  har  fået  brevet  fra  KAF.  Hvis  du  ikke  indbetaler  de-‐‑
positum,  kan  du  ikke  få  tildelt  værelse  og  din  rejse  vil  blive  annulleret.  
  
Hvis  du  ikke  allerede  har  ansøgt  om  tildeling  af  kollegiebolig,  opfordres  du  til  snarest  at  fremsen-‐‑
de  din  ansøgning  til  Peqqissaanermik  Ilinniarfik.  Hent  et  skema  på  www.kaf.gl  
  
Du  kan  læse  mere  om  KAF  og  kollegierne  på  www.kaf.gl    

  
Huslejefritagelse:
I  henhold  til  §  48  i  Hjemmestyrets  bekendtgørelse  nr.  8  af  27.marts  2008  om  uddannelsesstøtte  kan  
der  ansøges  om  at  blive  fritaget  fra  huslejebetaling  i  uddannelsesbyen.    
Uddannelsessøgende,  som  er  på  skoleophold  i  Grønland,  tildeles  dækning  af  indkvarteringsudgif-‐‑
ten  svarende  til  prisen  for  en  kollegiebolig,  når  kollegieopholdet  varer  mindre  end  6  måneder.  
I  ansøgningen  skal  der  vedlægges:  
• At  de  har  etableret  og  opretholder  en  selvstændig  husstand,  dokumenteret  ved  bopælsat-‐‑
test  og  autoriseret  lejekontrakt,  andelsbevis  eller  skøde  
• Seneste  kvittering  for  betaling  af  husleje.  
  
Man  kan  ansøge  om  huslejefritagelse  mens  man  er  på  teori  1,  2  og  3  periode.  

  
Ansøgning om og bevilling af frirejser
Når  du  skal  ansøge  om  at  få  bevilliget  en  frirejse  i  forbindelse  med  studiestart,  skal  du  udfylde  
vedlagte  ”Skema  nr.  2:  Ansøgning  om  og  bevilling  af  frirejser”.  Du  skal  ansøge  om  en  rejse  ifm.  
studiestart,  og  det  gør  du  ved  at  skrive  et  1-‐‑tal  som  i  eksemplet  herunder.    
  
Du  skal  desuden  udfylde  oplysninger  om  dig  selv,  hvornår  du  starter  og  afslutter  din  uddan-‐‑
nelse,  hvor  du  rejser  fra  og  til  samt  underskrive  ansøgningen.    
Ansøgningen  indsendes  til  Peqqissaanermik  Ilinniarfik,  fax  323985.  
  
Peqqissaanermik  Ilinniarfik  bestiller  din  rejse,  og  sender  rejseplanen  til  din  adresse  eller  på  
din  e-‐‑mail  adresse.  
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På teori 2 ansøgning vedr. om børn
Du  skal  være  opmærksom  på,  at  du  under  Teoriperiode  1  ikke  har  ret  til  at  medbringe  dine  børn.  
Og  der  kan  ikke  bevilges  rejse  til  samlever.  
Hvis  du  ønsker  at  medbringe  dine  børn  under  Teoriperiode  2,  skal  du  ansøge  i  god  tid  inden  teori  
2  starter.  Før  der  kan  bestilles  en  billet  til  dine  børn,  skal  der  være  dokumentation  for,  at  der  er  
pasningsmuligheder  for  dit  barn  samt  en  bolig,  der  passer  til  familiens  størrelse.  
  
Inden  Teoriperiode  2  starter  skal  du  udfylde  en  ny  ansøgning  om  kollegiebolig.  Du  skal  huske  at  
påføre  oplysninger  om  dine  børn  på  blanketten.  Peqqissaanermik  Ilinniarfik  indsender  ansøgnin-‐‑
gen  til  behandling  hos  KAF.  
Hvis  dine  børn  er  under  skolealderen,  skal  du  samtidig  henvende  dig  til  socialforvaltningen  i  
din  hjemkommune.  Her  skal  det  sociale  udvalg  vurdere  og  godkende,  om  det  er  nødvendigt  at  du  
medtager  dine  børn  til  Nuuk.    
Det  sociale  udvalg  skal  også  dokumentere  at  hjemkommunen  stiller  betalingsgaranti  for  børne-‐‑
pasningen  under  dit  skoleophold  i  Nuuk.  
  
Du  skal  hurtigst  muligt  rette  henvendelse  til  Sermersooq  kommune  og  indsende  ansøgning  om  
institutionsplads  til  dine  børn.  Du  skal  dokumentere  overfor  skolen  har  du  har  fået  pasningsmu-‐‑
lighed  senest  en  måned  før  start.    
  
Hvis  dine  børn  er  skoleelever,  skal  du  henvende  dig  til  socialforvaltningen  i  din  hjemkommu-‐‑
ne.  Her  skal  det  sociale  udvalg  vurdere  og  godkende,  om  dine  børn  kan  skifte  skole  under  dit  sko-‐‑
leophold.  Hvis  du  fået  tilsagn  om  at  medbringe  dine  børn  til  Nuuk,  skal  din  hjemkommune  
sende  en  kopi  af  skrivelsen  til  Peqqissaanermik  Ilinniarfik.  Når  Peqqissaanermik  Ilinniarfik  har  
vurderet  din  sag,  sendes  din  bevillingskrivelse  videre  til  KAF.  KAF  vil  herefter  vurdere  din  sag,  og  
giver  dig  direkte  besked  om  du  har  fået  afslag  eller  tilsagn  om  en  kollegielejlighed.    
  
Hvis  du  får  tildelt  en  kollegielejlighed,  skal  du  straks  henvende  dig  til  Peqqissaanermik  Ilinni-‐‑
arfik  for  bestilling  af  billetter  til  dine  børn.    
  
Hvis  dine  børn  er  i  skolealderen,  skal  I  efter  ankomst  til  Nuuk  henvende  jer  til  Sermersooq  Kom-‐‑
mune  for  at  meddele,  at  dine  børn  skal  gå  i  skole  i  byen.  
Husk,  at  før  der  kan  bestilles  en  billet  til  dine  børn,  skal  der  være  dokumentation  for,  at  der  er  
pasningsmuligheder  for  dit  barn  samt  en  bolig,  der  passer  til  familiens  størrelse.
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Praktikplads
Peqqissaanermik  Ilinniarfik  sørger  for  at  finde  en  praktikplads  til  eleven.  Praktikkoordinatoren  
søger  praktikplads  til  elevens  hjemby.  
Bekræftelse
Når  du  har  bekræftet,  at  du  ønsker  at  starte  på  uddannelsen,  og  du  har  fået  tildelt  kollegieværelse  
af  KAF.  Peqqissaanermik  Ilinniarfik  bestiller  en  rejse  til  dig,  rejseplanen  sendes  til  din  adresse  eller  
via  e-‐‑mail.  
Studiekort
Der  vil  ved  studiestart  blive  taget  et  billede  af  dig  til  brug  på  dit  studiekort,  der  også  fungerer  som  
nøglekort  og  lånerkort  til  skolens  bibliotek.  
  
  
Bogudgifter
I  undervisningen  benyttes  bøger,  som  er  beregnet  til  sundhedshjælperuddannelsen.  Disse  bøger  
kan  du  købe  i  boghandlen  Atuagkat  i  Nuuk,  når  uddannelsen  starter.  Studierabat  hos  boghandle-‐‑
ren  er  10%.    
  
Bogudgifter  :  ca.    1500  kr.  
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