
 

 

 

Af Fatou Njie, Patricha Borring, Jasmin 

Khalil, Naqiil Hanafi & Kathrine Buus 

 

Mandag den 6.  sep. 2021 tog en EUX-

klasse fra Brøndby på studietur til 

Grønland. Klassen består af 13 unge piger i 

alderen 19-21-årig.  

 

Vi tilbragte vores første dag i Kangerlussuaq. 

Her skulle vi på en 5 timers bustur ud til 

indlandsisen. På turen derud sad vi i bus med 

det Grønlandske nationalteam. Vi havde en 

dialog med drengene om hvordan det er at 

være ung på Grønland.  

Efter indlandsisen skulle vi ud at spise på 

Roklubben, her fik vi lov at smage 

Grønlandske specialiteter. Det næste stop på 

turen gik til Nuuk, her var vi blandt andet ude 

og besøge det eneste gymnasie i Nuuk ”GUX 

Nuuk” (gymnasiet). Vi blev introduceret til 

hvordan det er at gå på GUX og bo i Nuuk.  

 

Efter en kort rundvisning, blev vi chokeret 

over hvordan forholdene og reglerne på 

Grønland er. Her må eleverne i skoletiden 

ryge i deres pauser og dette foregår også 

sammen med deres lærer.  

 

 

 

 

På GUX interviewet vi en uge pige på 17 år. 

Vi var interesseret i at høre om hvordan det er  

at være ung på Grønland. Pigen vi interviewet 

er født i Danmark, men grundet familie flyttet 

tilbage til Grønland. Hun fortæller at  

det er svært at være ung i det grønlandske 

miljø, når man er født i Danmark og kun kan 

tale dansk. Hun tilføjer i den forbindelse 

hvordan hun blev behandlet da hun skulle 

lære grønlandsk ”De talte kun grønlandsk og 

i skolen fik jeg bare stukket en bog i hånden 

og blev bedt om at gå, ud på gangen og lærer 

det selv ”.  

– Dansk/Grønlandsk pige 

Studieture styrker fællesskabet og giver oplevelser 
for livet 

 SOSU H: søgte en pulje til studietur, for øget kendskab af rigsfællesskabet gennem 
rejsepuljen fra undervisningsministeriet. Studieture styrker fællesskaberne i klasser og giver 
oplevelser for livet 



Derudover ser de unge at deres fremtid 

kommer til at være i Danmark, da de ser 

stører uddannelsesmuligheder i Danmark end 

i Grønland.   

 

Vores sidste aften var vi ude på Nordlys tur, 

her sejlede vi ud i to små både og lå ude på 

åbenhav i flere timer og ventede på nordlys. 

Vi fik lov at være så heldige at opleve 

nordlyset. Derudover så vi vandfald der løb 

ned af et bjerg og store isbjerge ude i vandet.  

 

Samlet set har denne tur været helt igennem 

fantastisk og været en oplevelse for livet. Vi 

har ikke kun fået en god oplevelse men også 

fået et meget bedre sammen hold i klasse da 

turen har bragt os tættere på hinanden.  

 

 

 


