
 

Kvalitetsstandard: Opkvalificeringsforløbet, FA 
 

Indhold Beskrivelse 

 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og 

opkvalificeringscentre. 

Inatsisartutlov nr. 45 af 23. november 2017 om elevstøtte. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den 

afsluttende evaluering i folkeskolen. 

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Borgere, der gerne vil søge optagelse på uddannelser, men 

mangler en karakter eller ikke har taget folkeskolens 

afgangsprøve, kan via et FA-forløb tage afgangsprøven og få 

mulighed for at opnå adgangsgivende karakterer til videre 

uddannelse. 

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

At opkvalificere borgere, så de kan søge om optagelse på GUX 

eller erhvervsuddannelser.  

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

For at blive optaget på et FA-forløb skal følgende være opfyldt:  

 

• Borgeren er gået ud af folkeskolen 

• Borgeren er over 15-16 år 

• Opkvalificeringen er led i en handlingsplan for videre 

uddannelse og beskæftigelse. 

 

5. Hvilke aktiviteter kan indgå 

i ydelsen? 

Et uddannelsesforløb hos Majoriaq. 

6. Hvad er ydelsens omfang? Et FA-forløb er et 1-2-årigt opkvalificerende forløb, der løber fra 

august til juni. Forløbet afsluttes med en skriftlig og mundtlig 

prøve.  

 

7. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis. 

8. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Vejledere og konsulenter i Majoriaq. 

9. Hvem leverer ydelsen?  Majoriaq. 

 

10. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Underviserne i Majoriaq er uddannede lærere fra lærerseminariet 

eller faglærere, der har faglig baggrund med 

undervisningserfaring og en pædagogisk grunduddannelse (PG). 

 

11. Hvordan følges op på 

ydelsen? 

Der er terminsprøver og eksamener 1 gang om året, hvilket giver 

mulighed for at vurdere undervisningskvaliteten og evt. 

iværksætte yderligere faglige indsatser. 

 

12. Klagevejledning  Der kan indgives en klage over ydelsen til: 

 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

+299 36 76 00 

si@sermersooq.gl 

Imaneq 34, PO 1005 

3900 Nuuk 

 



 

Åbningstider Telefontider 

ma - on 10:00 - 15:00 

to 12:00 - 17:00 

fr 10:00 - 12:00 

 

ma - on 08:30 - 10:00 

to 16:00 - 17:00 

fr 08:30 - 10:00 

 

 


