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Minik Rosing
København

100.000

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
Legater.
NunaFondens bidrag som hovedbidragsyder til Ivalo & Minik Fonden for legatåret 2021, så Ivalo
& Minik Fonden kan give legater til grønlandsk uddannelsessøgende for at fremme uddannel‐
sesgraden og uddannelsesniveauet i Grønland
6 personer har modtaget legater over projektet.
Minik Rosing
København

100.000

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
Legater.
NunaFondens bidrag som hovedbidragsyder til Ivalo & Minik Fonden for legatåret 2022, så Ivalo
& Minik Fonden kan give legater til grønlandsk uddannelsessøgende for at fremme uddannel‐
sesgraden og uddannelsesniveauet i Grønland
Flere end 6 personer forventes at modtage legater over projektet.
Susanne Andreasen
Nuuk

100.000

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nuuk
Turné med teaterforestillingen Killingusaaq Qulangerlugu.
Killingusaaq Qulangerlugu (engelsk titel: Beyond the Horizon) handler om to store grønlandske
ekspeditionsdeltagere; Hans Hendrik Suersaq (1834‐1889) fra Qeqertarsuatsiaat, som var med
til fire forskellige ekspeditioner og Arnarulunnguaq (1896‐1933) fra Thule, som var med under
Den Femte Thule‐ekspedition (1921‐1924).
Det er en fortælling om to af de mange grønlandske ekspeditionsdeltagere som er rejst med
på nogle af de store arktiske ekspeditioner igennem tiden, men hvis navne ikke har stået øverst
i historiebøgerne. Deres lokale kendskab, færdigheder og tilpasningsevne var uundværlige på
rejserne.
Vi ansøger midler til at sende forestillingen på turné til: Qaanaaq, Uummannaq, Ilulissat, Qasi‐
giannguit, Paamiut og Qaqortoq.
Hans‐Hendrik Suersaq drev i 6 måneder på en isflage sammen med en lille gruppe mennesker
og hans jagt‐evner sikrede deres overlevelse.
Forestillingen er formet som en live‐dokumentarfilm, hvor handlingen foregår på scenen og
selve historien ses på det hvide lærred. Forestillingen spilles på grønlandsk, med engelske
overtekster.
På Nunatta Isiginnaartitsisarfia bestræber vi os på at fortælle vedkommende historier i origi‐
nale opsætninger. Ekspeditionshistorier er i igen fokus i disse år både i film, teater, podcasts
og meget andet. 100‐året for Den femte Thuleekspedition blev bl.a. markeret både på Det
grønlandske Landsbibliotek men også af nogle af de store danske kulturinstitutioner i 2021.
Det er meget sjældent at de grønlandske ekspeditionsdeltagere bliver sat i rampelyset, det
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laver vi om på i denne forestilling.
Killingusaaq Qulangerlugu nåede at blive opsat i Nuuk i december 2021 og spillede få gange.
Publikum tog rigtig godt imod den. Den skulle have været på en lille turné i Danmark, men den
blev aflyst på grund af Covid‐19 pandemien. Nu vil vi gerne give publikum mulighed for at se
forestillingen og planlægger genopsætning i Nuuk med efterfølgende turné i både Danmark og
Grønland.
Hans‐Henrik Suersaq Poulsen er tiptiptiptipoldebarn af Hans Hendrik Suersaq og opkaldt efter
ham, han er glad og stolt over at kunne fortælle denne historie på scenen.
Instruktør Vivi Sørensen siger: ’Videodokumentar‐konceptet har været rigtig spændende at
arbejde med, hvor vi har blandet teater og video for at fortælle de her to fantastiske mennes‐
kers historie’.
Forestillingen vises i Nuuk, Qaanaaq, Uummannaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Paamiut og
Qaqortoq.
3 fagpersoner deltager i projektet.
Gunver Justesen
Puk Draiby
Nuuk / København

150.000

Kalaallit Meerartaat / Grønlandske Børn
Nuuk
Sommerlejren i Qaanaaq 2022.
I sommeren 2022 planlægger Grønlandske Børn at afholde sommerlejr i Qaanaaq. Camp Q
2022 står på skuldrene er allerede afholdte camps i sommeren 2014 og 2017. Camp Q 2022
bygger således på et allerede etableret samarbejde med Avannaata Kommune og børnefaglige
kapaciteter i byen. Vi har på den måde de bedste forudsætninger for, ved fælles indsats, at
skabe tiltag med en langsigtet effekt for børn, unge og familier i byen.
Når sommerlejren rykker ind i tre uger i sommerferien, er det med et team af frivillige. De unge
frivillige kommer fra alle verdenshjørner, fra Taiwan og Brasilien til Polen og Italien, og med‐
bringer fremmede sprog og sædvaner. På sommerlejren bygges der bro mellem det lokale
samfund og verden udenfor. Kulturmødet går begge veje og er en af grundstenene i vores
sommerlejre. Vi ønsker med sommerlejre at danne grobund for varige aktiviteter for på den
måde at skabe bæredygtige forandringer, der rækker ud over de uger sommerlejren varer.
Formålet med Camp Q er at skrue op for det gode børne‐ og ungeliv for børn og unge i Qaa‐
naaq. Børnene får mulighed for fysiske, kreative og sprogligt stimulerende aktiviteter og for at
udvikle deres relationer. Dertil kommer, at lejren med sine aktiviteter skaber gode rammer for
samvær mellem børn og forældre og inddrager byens børnefaglige personale på en måde, så
de fremadrettet kan trække på et større repertoire af stimulerende og udviklende aktiviteter
og lege for børn og unge.
Syv overordnede formål:
● at give børn og unge mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og sprogligt
● at give børn og unge mulighed for personlig udvikling ved at afprøve, udfor‐
dre og udforske sig selv i samspil med andre
● at børn og unge får mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompe‐
tencer
● at give mulighed for relationer på tværs af alderstrin og grupperinger, og
dermed medvirke til at skabe et mobbefrit børneliv
● at skabe aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, respekt
og interesse for hinanden, hvilket styrker det sociale sammenhold internt i
byen, samt beboere imellem
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● at skabe rammer for, at børn og unge samt deres forældre får gode oplevel‐

ser sammen, og dermed øge sammenholdet og fællesskabet på tværs af
generationer
● at afholde aktiviteter, hvor lokale og frivillige inspirerer hinanden, med nye
ideer til aktiviteter, de kan tilbyde byens børn og ung.
16 frivillige, ca. 200 børn og ca. 100 voksne deltager i projektet.
Gunver Justesen
Puk Draiby
Nuuk / København

150.000

Kalaallit Meerartaat / Grønlandske Børn
Nuuk
Sommerlejren i Kangaamiut 2022.
I sommeren 2022 planlægger Grønlandske Børn at afholde sommerlejr i Kangaamiut. Camp K
2022 bygger på et allerede etableret samarbejde med Qeqqata Kommune og børnefaglige
kapaciteter i byen som nu udvides med en sommerlejr. Vi har på den måde de bedste
forudsætninger for, ved fælles indsats, at skabe tiltag med en langsigtet effekt for børn og unge
i byen.
Når sommerlejren rykker ind i tre uger i sommerferien, er det med et team af frivillige. De unge
frivillige kommer fra alle verdenshjørner, fra Taiwan og Brasilien til Polen og Italien, og
medbringer fremmede sprog og sædvaner. På sommerlejren bygges der bro mellem det lokale
samfund og verden udenfor. Kulturmødet går begge veje og er en af grundstenene i vores
sommerlejre. Vi ønsker med sommerlejre at danne grobund for varige aktiviteter for på den
måde at skabe bæredygtige forandringer, der rækker ud over de uger sommerlejren varer.
Formålet med Camp K er at skrue op for det gode børne‐ og ungeliv for børn og unge i
Kangaamiut. Børnene skal tilbydes fysisk, kreativt og sprogligt stimulerende aktiviteter og
mulighed for at udvikle deres relationer. Dertil kommer, at lejren med sine aktiviteter skal søge
at skabe gode rammer for samvær mellem børn og forældre og inddrage byens børnefaglige
personale på en måde, så de fremadrettet kan trække på et større repertoire af stimulerende
og udviklende aktiviteter og lege for børn og unge.
Syv overordnede formål:
• at give børn og unge mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og sprogligt
• at give børn og unge mulighed for personlig udvikling ved at afprøve, udfordre og
udforske sig selv i samspil med andre
• at børn og unge får mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompetencer
• at give mulighed for relationer på tværs af alderstrin og grupperinger, og dermed
medvirke til at skabe et mobbefrit børneliv
• at skabe aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, respekt og
interesse for hinanden, hvilket styrker det sociale sammenhold internt i byen, samt
beboere imellem
• at skabe rammer for, at børn og unge samt deres forældre får gode oplevelser
sammen, og dermed øge sammenholdet og fællesskabet på tværs af generationer
• at afholde aktiviteter, hvor lokale og frivillige inspirerer hinanden, med nye idéer til
aktiviteter, de kan tilbyde byens børn og unge.
12 frivillige, ca. 75 børn og ca. 100 voksne deltager i projektet.
Julie Lynge
Nuuk
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Kalaallit Meerartaat
Nuuk
Najorti ‐ en grønlandsk børnebisidderordning.
Siden 2015 har Grønlandske Børn stået i spidsen for en bisidderordning for børn og unge i
sårbare livssituationer. Bisidderordningen er nu nået til et stadie hvor den fortsatte udbredelse
har hoved fokus. Vi har i løbet af årerne samlet en masse erfaringer som har styrket vores
arbejde med børn og unge betydeligt. Vi har samarbejde med samtlige kommuner samt
Departementet for Børn, Unge og Familier hvilket er afgørende for at styrke indsatsen. I den
vedhæftede projektbeskrivelse uddybes vores indsats, men i det nedenstående vil vi kort
gennemgå den kommende periodes fokuspunkter:
Landsdækkende forankring:
Der er siden opstart af indsatsen indgået samarbejdsaftaler med samtlige kommuner i
Grønland, der har til formål at sikre at ordningen bliver benyttet af de lokale sagsbehandlere.
Der er som noget nyt tilføjet muligheden for, at der nu kan tilbydes Najorti telefonisk eller via
videofor‐bindelse, hvilket er et vigtigt skridt i målet om at udbrede ordningen til hele landet.
Ved at tilbyde Najorti telefonisk eller via videoforbindelse skabes mulighed for at
sagsbehandlerne kan benytte ordningen ved bygderejser samt i byer, hvor det ikke har været
muligt at fastholde lokale Najorti.
Der er ligeledes indgået en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen, der har fokus på den
kontinuerlige uddannelse samt efteruddannelse af Najorti. Grundet den store mobilitet i
befolkningsgruppen er det nødvendigt at have et konstant øje på uddannelse.
Flere børn og unge skal have kendskab til og bruge børnebisidderordningen:
Vores erfaringer viser, at bisidning har den største effekt, når det er barnet eller den unge, som
selv ønsker at gøre brug af ordningen. Derfor vil vi fortsat arbejde på at udvikle gode metoder
til at gøre børn og unge interesseret i muligheden. Vores erfaringer fortæller os at det kan være
vanskeligt for børn og unge i sårbare livssituationer at række ud efter hjælp. Derfor er det et
punkt vi til stadighed fokuserer på for at stå stærkere med vores indsats. I mellem tiden
fokuserer vi også på at udbrede kendskabet til ressourcepersoner, der omgiver disse børn og
unge. Ligeledes vil vi have fokus på at indgå partnerskaber med andre aktører på området, som
for eksempel Tusaannga for at nå bredere ud til målgruppen.
Flere fagfolk skal være trygge ved at bruge ordningen:
Vi har endnu ikke knækket koden til, at de kommunale sagsbehandlere i tilstrækkelig grad
tager ordningen til dem som en inkorporeret del af deres arbejdsgang. Der er stadig for mange
sagsbehandlere, der ikke benytter sig at ordningen, og det er en af de punkter vi håber på at
kunne finde en løsning på i samarbejde med kommunerne.
Det er vigtigt at sagsbehandlere skal være trygge ved, at barnet eller den unge bistås af en
bisidder og opleve det positivt for sagsbehandlingen, at der er en bisidder tilknyttet. Det er
altafgørende for anvendelsen af Najorti, at det fælles formål står klart for alle samarbejdede
partnere – vi arbejder alle for at sikre barnets/den unges tarv!
Efteruddannelse af bisiddere:
For at børn og unge opnår optimale sagsforløb er det nødvendigt, at bisidderne er uddannede
til opgaven og at de får de rette muligheder for efteruddannelse for at sikre deres
kompetencer. Bisidderne vil i langt de fleste tilfælde være alene i mødet med barnet eller den
unge (‐ og deres sagsbehandler), og det kræver, at de har konkrete værktøjer, som de kan
trække på i håndteringen af de opgaver og eventuelle udfordringer, der er i forbindelse med
at støtte barnet eller den unge. Der er stor forskel på hvor mange sager de enkelte Najorti har
haft og det er derfor vigtigt, at efteruddannelsen er tilpasset flere niveauer. Dertil kommer, at
der som noget nyt er opstartet et samarbejde med Overgrebssektionen ved Grønlands Politi
omkring bisidning ved videoafhøringer. Denne specialisering vil naturligt blive udarbejdet som
en del af en formel videreuddannelse. Der vil derudover trækkes på erfaringer fra de mest
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erfarne Najorti i forhold til hvilke andre udviklingspunkter, der kan være gavnlige for fortsat at
kunne varetage rollen som bisidder.
Lige så vigtigt for at fastholde bisiddernes faglige niveau og fortsatte motivation for opgaven
er et fagligt netværk bisidderne imellem. Netværket har indtil videre været sporadisk, men da
vi har erfaret, hvor stor betydning en kontinuerlig videndeling og kontakt har, vil dette blive
opprioriteret fremadrettet.
Ca. 30 uddannede Najorti og et årligt gennemsnit på omkring 80 børn og unge deltager og
inddrages i projektet.
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Sum af bevillinger i maj 2022 givet på ansøgninger
alle på eller over 100.000,‐
modtaget fra december 2021 til marts 2022:
↓

870.000

Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2022.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
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