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Uddannelsesplan for praktikskoler uden for Danmark 

 

 

Uddannelsesplanen gælder for nedenstående skole:  
 

 

Skolenavn:  Tasiilami Alivarpi 

Postadresse:  

 
Mikip Aqqulaa B-105 
Postboks 114  

3913 Tasiilaq, Grønland 

Mailadresse: 

 

anko@sermersooq.gl 

Skolens leder:  

 

Lars Fomsgaard 

Kontaktperson for praktik: 

 

Morten Glistrup 

Mailadresse kontaktperson 

praktik:  

 

mohegli@yahoo.dk 

 

 

 

 

En kort beskrivelse af skolen evt. via link til hjemmeside med beskrivelse af 

skolen:  

Skolen er en almindelig grønlandsk folkeskole med en specialklasserække 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen tilbyder undervisning af børn i følgende aldersgrupper/klassetrin: 

 

 

1. klasse til 10. klasse,  samt specialklasser (Grønland har ikke børnehaveklasser) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
2 

 
Den studerende skal have mulighed for at opfylde praktikkens 
kompetencemål. Se vedlagte bilag. 
 
 
Skolen tilbyder den studerende 
  

Elementer skolen tilbyder  

(sæt kryds ved de forhold skolen tilbyder og tilføj evt. andre og flere 

elementer som skolens tilbyder) 

Sæt kryds  

(hvis skolen tilbyder 

dette element) 

Den studerende skal selvstændigt planlægge, gennemføre og 

efterbehandle undervisning 

X 

Den studerende skal i samarbejde med ansvarlig lærer 

planlægge, gennemføre og efterbehandle undervisning 

X 

Den studerende bliver inddraget i skolens/lærernes samarbejde 

med elevernes forældre 

(X) 

Den studerende modtager ugentlig vejledning og sparring af en 

læreruddannet lærer med kompetencer i vejledning af 

lærerstuderende 

X 

Den studerende skal deltage i skolens øvrige aktiviteter 

(lærermøder, sportsaktiviteter etc.) 

X 

 

 

 

 
Skolens forventninger til den studerende 
 

Forventninger skolen har til den studerende  

(tilføj gerne flere eller andre forventninger skolen har) 

Sæt kryds  

(hvis skolen har 

forventningerne) 

Den studerende har kendskab til skolens værdier og normer X 

Den studerende i god tid tager kontakt til skolen/den ansvarlige 

for praktikken  
X 

Den studerende møder velforberedt til undervisning og vejledning X 

Den studerende behandler eleverne ordentligt X 

Den studerende overholder sin tavshedspligt X 

Den studerende følger skolens retningslinjer for sygefravær X 

 

Skolens tilrettelæggelse af praktikken 
 
Konkret indhold i praktikken  Udfyldes af skolen 
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(Tilføj gerne andet konkret indhold den studerende vil møde)  

Antal undervisningstimer med elever den studerende vil 

have 

Skriv et ca. ugentligt antal: 

15 

Antal vejledningstimer med en praktikvejleder den 

studerende vil have 

 

Skriv et ca. ugentligt antal 

eller det samlede antal:  

Min. 1 time 

 

Planlægningsmøder i trin (yngste, mellem, ældste) 

Planlægningsmøder i årgangsteam og klasseteam 

 

Ca. 1-2 ugentligt 

 

Fag/fagområder som skolen tilbyder de studerende kan varetage 
undervisning i /deltage i:  
 
Fag 

(skriv de fag skolen tilbyder praktik i) 

Sæt kryds 

(hvis skolen tilbyder praktik i faget) 

Grønlandsk  X 

Matematik X 

Dansk som 2. sprog X 

Engelsk X 

Musik X 

Idræt X 

Hjemkundskab/Madkundskab X 

Samfundsfag X 

Naturfag (Indskoling, Mellemtrin) X 

Biologi (udskoling) X 

Geografi (udskoling) X 

Fysik (8. 9. 10. klasse) X 

Religion X 

Formning X 

Håndarbejde X 

 

 Andet som er væsentligt for de studerendes praktik på skolen 
 
Det er afgørende at man som studerende forstår, at selv om den østgrønlandske 

folkeskole strukturelt er meget lig den danske, så er den kulturelt meget anderledes. 

Skolen har en del ikke uddannede timelærere ansat, hvilket kan være afgørende for 

hvilke klassetrin og fag der kan tilbydes praktik i på ansøgningstidspunktet. Der vil 

selvfølgelig kun blive tilbudt praktik hos uddannede lærere der taler og kan skrive dansk 

og/eller engelsk. 

Studerende fra grønlands læreuddannelse og grønlandske studerende vil blive 
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prioriteret først, da praktikken også ses som rekruttering, i lyset af den store 

lærermangel i Østgrønland. 

Praktikken for studerende fra Grønland ligger normalt i jan-feb. 

De studerende indkvarteres på enkelt eller dobbeltværelse på skolens kollegium, hvor 

der også bor elever fra de mindre bygder (byer) i området. Disse elever er på ældstetrin 

8.9. og 10. klasse. 

Prisen for et værelse er 500 kr. om ugen. 

Der tilbydes fuld kost for 65-70 kr. om dagen  

Der er mulighed for selv at lave mad i tilhørende køkken hvis der ikke ønskes kost. 

Det forudsættes at der er plads på kollegiet for at vi kan tilbyde logi. 

Nogle fag er i timetal forholdsvis meget små fag, hvor det kan være fordelagtigt at 

kombinere fagene med hovedfag som dansk eller matematik for at opnå et passende 

antal konfrontationstimer 

I forbindelse med afholdelse af forældremøder og skole-hjem samtaler: Disse er 

skemalagt på forhånd og afholdes to gange om året for hver, hvis der er sammenfald 

med praktikperioden og planlægning af disse møder forventes det at de/den studerende 

deltager. 

Hvis praktikken finder sted i aug-sep. skal man være indforstået med at der kan være 

planlagt lejrskole, hvor det forventes de studerende deltager hvis de er i praktik i de 

pågældende klasser. 

 

 

 

 


