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C.E. Jansensvej 11  
Postboks 1067 
3900 Nuuk 

 
Kære uddannelsesinstitutioner, virksomheder og selvstændige 
 
Vi vil gerne invitere jer til GUXs uddannelsesdag mandag den 31. oktober 2022. 
Vi afholder en uddannelsesdag for vores elever, og vil rigtig gerne invitere jer til vores skole, så 
eleverne kan høre om forskellige uddannelsesmuligheder, og karrieremuligheder efter endt 
gymnasium og videre uddannelser.   
 
Arrangementet starter kl. 09.00 i vores aula, hvor der vil være fælles velkomst samt instruktioner 
til eleverne; her vil alle blive informeret om hvor de forskellige virksomheder kommer til at være.  
(I år kommer selve uddannelsesmessen for borgerne i Nuuk til at være om søndagen den 30. 
september på GUX Nuuk, der får man tildelt lokaler, og jeres materialer kan blive i lokalerne til 
uddannelsesdagen på GUX dagen efter)  
 
Velkomst for elever og deltagende uddannelser/virksomheder kl. 09.00-09.10 
Første runde kl. 09.15-10.00 
Runde 2: kl. 10.05-10.50 
Runde 3: 10.55-11.40 
Frokost: 11.40-12.25 (Her vil der bliver serveret sandwichs og drikkelse)  
Runde 4: 12.25-13:10 
Runde 5: 13.15-14.00 Fri runde hvor alle kan besøge alle dem de ikke fik set 
3.g der er interesseret i at læse i DK kan tilmelde sig individuelle rådgivningssamtaler:  
kl. 14.00-15.30 med studievejledere fra de grønlandske huse.  
 
Tilmeldings deadline: fredag den 21. oktober sendes til: ac@gu-nuuk.gl 
Skriv hvor mange der deltager, hvilken uddannelse/virksomhed 
Hvad forventer vi at i forbereder:  
Uddannelser: 45 min oplæg 
Eleverne vil gerne høre om jeres optagelseskrav, opbygning, struktur og hvad de kan bruge 
uddannelsen til i fremtiden. Og især lidt om udfordringer undervejs, og gode råd.  
Virksomheder: 45 min oplæg 
Eleverne vil gerne høre om jeres virksomhed, og det I arbejder med samt en præsentation af de 
uddannelser og karrieremuligheder, I kan tilbyde. Herunder kan I evt. fortælle om jeres egen 
uddannelsesbaggrund, og hvilke uddannelser jeres virksomhed efterspørger. I år vil vi gerne 
frabede at tilmeldte virksomheder afholder konkurrencer. Merchandise er velkomment.  
Vi glæder os til at se jer. 
Med venlig hilsen Studievejlederne GUX-Nuuk 
Arnannguaq Christiansen og Nitta Lyberth-Mørch 
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Asasagut ilinniarfeqarfiit, suliffeqarfiit, namminersortullu,   
 
Ukioq manna GUX ilinniaqqiffissaminnik paasissassarsiorfiannut qaaqqorusupassi 
ataasinngornermi oktoberip 31-at. Ilinniartuutigut ilinniaqqiffissaminnnik toqqaanissaminnut 
isumassarsilluarnissaanik ikiorserniarlugit qaaqquassi.  
 
Ulloq aallartissaaq aulatsinni nal. 09.00, atuartut peqataasussallu tikulluaqquneqassappput, 
ullormullu pisussat nalunaarutigineqassallutik.  
(Ukioq manna Uddannelsesmesse, uddannelsesdag-lu tamarmik GUX Nuuk-mi pisussaapput.  
Sapaammi 30-ni oktober illoqarfimmut ammasumik GUX Nuuk atorneqassaaq, tassanilu inimik 
tuninieqarumaarpusi. Aqaguani ataasinngornermi GUX Nuuk-mi atuartunut saqqummiinissamut 
atortusi uninngatiinnarsinnavasi, ataasinngornermut piareeqqatereerlugit)  
 
Tikilluaqqusineq:  kl. 09.00-09.10 
Saqqummiussineq siulleq:  kl. 09.15-10.00 
Tullia: 10.05-10.50 
Pingajuat: 10.55-11.40 
Ulloqeqqasiorneq: 11.40-12.25 (sandwich imerlu sassaalliunneqassapput)  
Sisamaat: 12.25-13:10 
Saqqummiineq tallimaat: 13.15-14.00 atuartunut tamanut ammasuussaaq, tusaarusutat kingulliit 
angumerineqassallutik.  
3.g Danmarkimi ilinniaqqikkusuttunut piriarfissaqassaaq kalaallit illuutaanniik aqqutissiusunik 
oqaloqateqarnissaq:  
kl. 14.00-15.30 aqqutissiusunik oqaloqateqarneq pissaaq.   
 
Ulloq ilanngunnissamut kingulleq 21. oktober uunga nassiunneqassapput: ac@gu-nuuk.gl  
Inuit qassit ilaassanersut allassavarsi.  
 
Saqqummiussinissassinnut isumassarsiassat:  
Ilinniarfeqarfiit: 45 min saqqummiineq 
Atuartut tusarusuppaat ilinniarnermut piumasaqaatit, ilinniarnerup imarisai, immikkullaqutai, 
aammalu sumut siunissami atorsinnaanerlugu, aammalu unammillernartut, ilissilu siunnersuutisi 
ilinniartuulluni pingaarutillit..  
Suliffeqarfiit namminersortullu: 45 min 
Ilinniartut suliffeqarfissinni sulerisarnersut, suut ilinniarfeqarfiunersut, suut pisariaqartinnerisi 
tusarusuppaat. Ukioq manna unammisitsinerit ingerlanneqassanngillat, ilinniaqqinnissaat 
salliunneqassalluni. Kisiat merchandise ajunngillat.  
Qilanaarpugut tikilluaqqunissassinnut. 
Inussiarnersumik  GUX-Nuuk-mi aqqutissiusut:  
Arnannguaq Christiansen og Nitta Lyberth-Mørch 
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