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ARCTIC CENTER  ⎸OF EDUCATION (ACE) 

EN DEL  AF  NANO Q  ⎸AKAD EMI  

 

 

Nanoq Akademi tilbyder virksomhederne praktisk certificering, så virksomhederne 
bliver kvalificerede partnere for de konsortier, der vinder de kommende 
anlægsopgaver i forbindelse med råstofudvindingen i Grønland. 

Endvidere tilbyder Nanoq Akademi at gennemføre en kompetenceafklaring og et 
personligt kursusforløb med de grønlændere, der søger ansættelse hos 
entreprenørerne. 

 

Målet er at virksomhederne ved træning med QHSE Management bliver kvalificeret til at give tilbud på 

opgaver på storskalaprojekterne.  

Nanoq Akademi gennemfører med en række virksomheder den første ISO- certificerings forberedelse den 

8. februar i Nuuk.  Se mere på www.nanoqakademi.gl 

Målet er, at den enkelte igennem et personligt tilpasset kursusforløb bliver løftet fra eget 

kompetenceniveau til opnåelse af de basale kvalifikationer, den enkelte skal mestre, for at færdes i den 

grønlandske natur og kultur. Og det kompetenceniveau den enkelte skal mestre, for at udføre en række 

arbejdsmæssige funktioner ved råstofudvindingen on site eller off shore. 

Nanoq Akademi starter i foråret 2013 en systematisk personlig kompetenceafklaring i samarbejde med de 

grønlændere, der søger ansættelse.  

Med den personlige kompetenceafklaring som værktøj, tilrettelægges et uddannelsesforløb tilpasset den 

enkelte. 

Den enkelte vælger om den personlige kompetenceafklaring skal gennemføres på grønlandsk eller dansk. 

Kompetenceafklaringen gennemføres ved en personlig samtale med en repræsentant fra Nanoq Akademi. 

I forbindelse med gennemførelsen af kompetenceafklaringen, får den enkelte personlig computer træning i 

at færdes i de virtuelle undervisningslokaler, der anvendes på de basale kurser. 

Nanoq Akademi udsteder et PC-kørekort til den enkelte, der gennemfører kompetenceafklaringen og den 

personlige træning i at færdes i de virtuelle undervisningslokaler.  

 

http://www.nanoqakademi.gl/
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Derefter tilrettelægger Nanoq Akademi et personligt kursusforløb, som den enkelte uanset baggrund og 

nationalitet skal gennemføre for at kunne opholde sig i den Grønlandske natur og kultur, og for at kunne 

samarbejde på arbejdssteder med råstofudvinding. 

 

On site eller off shore 

Ved ankomsten til arbejdspladserne er der yderlig en række basale kurser og instruktioner der skal trænes 

med.  

Undervisningssproget er normalt engelsk. 

Alle basale kurser består af følgende 5 faser: 

 For ansatte bosat i Grønland gør sig gældende, at de får udført en kompetenceafklaring, erhvervet 

sig et PC-kørekort, samt gennemført en række basale kurser. 

  Undervisningen starter i et fysisk undervisningslokale, hvor en repræsentant fra Nanoq Akademi 

tilrettelægger den teoretiske undervisning. 

 Undervisningen i det fysiske undervisningslokale fortsætter med anvendelse af de interaktive 

virtuelle undervisningslokaler, hvor en virtuel repræsentant fra Nanoq Akademi tilrettelægger den 

virtuelle undervisning med brug af arbejdsrelateret 3D simuleringer. 

 Undervisningen fortsætter med praktiske øvelser. De praktiske øvelser vil ofte vil finde sted uden 

for undervisningslokalet, hvor en repræsentant fra Nanoq Akademi tilrettelægger undervisningen i 

samarbejde med repræsentanter for entreprenørselskaberne.  

 Undervisningen afsluttes med en praktisk og teoretisk prøve, der demonstrerer, at den enkelte har 

opnået det kompetenceniveau, der kræves for at færdes og arbejde sikkert ved råstofudvindingen. 

Nanoq Akademi er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af prøven.  

 

 

 

 

 

Nanoq Akademi har indgået partnerskab med: 

 

 

Åge Staghøj, MBA, CBS, Partner Nanoq Akademi – vinder af undervisningsministeriets E-læringspris 2009. 

mail: aagestag@gmail.com 

mailto:aagestag@gmail.com
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og 

Anette Svenningsen, samarbejdspartner. CEO and IRCA registered QMS Lead Auditor at European House of 

Quality A/S, providing experience and implementation related to Quality Management (ISO 9001, ISO 

22000, ISO/TS 16949, ISO 17025, ISO 15189), Environmental Management (ISO 14001, EMAS), Occupational 

Health and Safety Management (OHSAS 18001) for both industry sectors and public institutions. Europea 

House of Qualityt A/S also provides internal audit courses and the electronic OHSE System “Sherlock Web”.  

mail: as@sherlock.dk 

www.sherlock.dk 

 

og 

 

Samarbejdspartner 
Anni Rosengren Korsbæk,videncenterleder 
 
Videncenter for ledelse, organisation og kompetenceudvikling, Haderslev 
 
Mail: arko@ucsyd.dk 
 
University College Syddanmark 
 
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev 
 
mail: arko@ucsyd.dk 
 
www.ucsyd.dk 
 
 

 

Kontakt: 

mail@nanoqakademi.gl 
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