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PRESSEMEDDELESE:
Temauge om fremtidens Grønland på Campus Kujalleq
Mandag går det atter løs med temauge på Campus Kujalleq: Mere end 250 elever fordelt på 12
workshops skal i en uge arbejde med emner, der alle behandler Fremtidens Grønland ud fra
forskellige faglige vinkler.
Ugen skydes i gang mandag med debat og foredrag på storskærm: udviklingschef ved Kommune
Kujalleq, Keld Jensen, introducerer eleverne til potentialer og udfordringer for udviklingen i
kommunen. Kommunens råstofrådgiver, Ole Christiansen fortæller om perspektiverne for minedrift.
Fagkonsulent for landsbrugstjenesten, Henrik Frederiksen, vil give eleverne indsigt i
fremtidsperspektiverne for landbrugsudvikling. Således rustede siger vi velkommen til
repræsentanter for holdninger i debat om; ”Grønlands fremtid - selvstændighed eller rigsfællesskab”
Herefter går vi i arbejdsgrupper, som kommer grundigt rundt: Der vil være grupper med forskellige
vinkler på fremtidens ressourceudnyttelse og energiforsyning. Andre inddrager innovative vinker på
markedsføring af Grønland og udvikling af infrastruktur og turisme. Behovet for fremtidens
arbejdskraft vil blive behandlet, mens andre arbejder med de økonomiske og politiske forhold
forbundet med selvstændighed. Der vil blive skrevet fiktion og produceret podcasts om Grønlands
fremtid og myter og sagn vil blive sat i fremtidslys og lyd med musik. Det hele bliver fulgt af
skolens eget nyhedscenter (også en arbejdsgruppe), som løbende lægger nyheder og informationer
på nettet.
Torsdag holder vi åbent hus for byens institutioner og borgere. Alle arbejdsgrupper skal lave et
produkt at vise frem her – og der vil blive serveret bagværk og juice baseret på grønlandske
produkter.
Arbejdsgrupperne er sammensat på tværs af skolens klasser, og med to-tre lærere med forskellig
faglig baggrund. På denne måde skal temaugen både demonstrere tværfaglighed og samtidig give
eleverne mulighed for at lære andre bedre at kende gennem dagenes samarbejde.
Før temaugen blev planlagt spurgte vi eleverne om deres ønsker til indholdet. Gennemgående ville
mange gerne arbejde med et emne, hvor de skal anvende deres faglige viden og tænke fremad. Det
håber vi lykkes. Og at det bliver sjovt undervejs!
Med venlig hilsen
Campus Kujalleq
Henrik Ebbe Nielsen
Forstander.

