
 

Kvalitetsstandard: Piorsaavik 
 

Indhold Beskrivelse 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Ydelsen er ikke lovpligtig. 

 

Det er en indsats under Majoriaq og hører derfor under 

Resultatkontrakten, som er indgået mellem Kommuneqarfik 

Sermersooq og Selvstyret. 

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Piorsaavik er et værkstedstilbud til unge, primært i alderen 16-25 år, 

der af forskellige årsager ikke er kommet i job eller på et fagligt 

opkvalificerings- eller uddannelsesforløb, og derfor tilbydes et forløb 

på Piorsaavik i henhold til en udarbejdet handlingsplan for den 

enkelte. 

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

Ydelsen har til formål: 

 

• At de unge udvikler basale sociale færdigheder 

• At bidrage til, at visiterede unge får opbygget deres sociale 

og faglige egenskaber og motivation til, at kunne udsluses til 

et uddannelsesforløb eller et arbejdsliv 

• At de unge bliver afklaret med hensyn til fremtidig 

beskæftigelse 

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Borgere kan søge om optagelse på et Piorsaavik, hvis:  

 

• Borgeren er i alderen 16-25 år 

• Borgeren ikke umiddelbart er parat til at starte i arbejde eller 

på et fagligt opkvalificerings- eller uddannelsesforløb 

• Borgeren har en handlingsplan, som forløbet er en del af 

  
5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

Der ydes støtte til følgende aktiviteter: 

 

• Værkstedsforløb, køkken og tømrer 

• Boglig undervisning for at fremme de unges boglige 

kompetencer 

• Personlige udviklingsindsatser  

• Tilbud om hjælp til at kontakte instanser i det offentlige 

system, som den unge har brug for og mangler kendskab til 

• Guidning i, hvad det vil sige at være voksen og hvilke pligter 

og rettigheder, der hører til et voksenliv 

 

6. Hvilke aktiviteter indgår 

ikke i ydelsen? 

Der ydes ikke støtte til behandlingsforløb af diagnosticerede lidelser. 

7. Hvad er ydelsens 

omfang? 

Unge ledige kan tilbydes et forløb, varierende fra ½ år til 2 år, 

afhængig af handlingsplan og udvikling. 

 

Forløbet er tilpasset de unge ud fra deres formåen i forhold til: 

 

• Et forløb der er baseret på arbejde, struktur, praktiske 

erfaringer og kreativitet 

• Opbygning af selvværd og selvtillid 



 

• Opbygning af basale sociale kompetencer 

• Motivationsopbygning til arbejde eller uddannelse 

 

Deltagerne modtager uddannelsesstøtte efter gældende takst. 

 

8. Hvad koster ydelsen? Et Piorsaavik forløb er gratis.  

 

9. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Efter indsendt ansøgning visiteres de unge til Piorsaavik af en 

visitationsgruppe bestående af uddannede vejledere fra såvel 

Majoriaq og Piorsaavik. 

 

Der kan inviteres tilforordnede fra børne-ungerådgivere eller andre 

relevante personer til visiteringen. 

 

10. Hvem leverer ydelsen? Vejledere i Majoriaq, områdelederen og værkstedsfaglærere i 

Piorsaavik. 

 

11. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Underviserne har gennemgået de relevante uddannelser i Majoriaq 

og evt. VMF-instruktørkursus og har erfaringer med personlige 

udviklingskurser. 

 

12. Hvordan følges op på 

ydelsen? 

Der laves en løbende evaluering af eleverne i forhold til deres 

handlingsplan. 

 

13. Klagevejledning  Der kan indgives 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 

 

 


