Ukioq atuarfiusoq 2022-2023
18 – nit inorlugit ukiullit.

Iliniartut ineqarfii pillugit Namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaat
nr.18, 1. November 2007 – imeersoq.
• Kollegiani najugaqarneq pillugu nalinnginnaasumik paasisutissat uuma
quppersakkap iluaniipput,taamaammat innimiginissaat pisariaqarpoq. arlaatigut
pisariaqartilerukku tigoriaannaassammat.

&
Hjemmestyret bekendtgørelse nr.18 af 1.november 2007 om kollegier.
• Indeholder generelle oplysninger om at bo på Kollegiet, og derfor skal mappen
være inde på dit værelse og lægge fremme, således at du kan tage den, når du
får brug for den.

Skoleår 2022 - 2023

GUX ilinniarnertuunngorniarneq ukiuni pingasuni ingerlanneqartarpoq.
Allallu ilinniarfiusut ukiuni arlalinni ingerlanneqarsinnaaput.
•

Kollegie aappaluttuni 18 – nit inorlugit ukiulinnut ineqarfik nerisaqarfiutsigisoq.
Eqqisilluni ilinniakkanik itisiliiffiuvoq. Malittarisassat atuuttut malinneqassapput,
taamaangippat kingunerisinnaavaa Kollegianiit anisitaaneq,atuarfimmiit
anisitaanngikkaluarluni.
Taamatut pisoqartillugu ilinniartut ineqarfianni inimik allamik innersuuneqarsinnaanngilaq.

Ataani allassimasut unioqqutinneqarpata ingerlaanartumik
anisitsisoqartassaaq.
01. Ineqartut ineqatiminnut imaluunniit sulisunut qunusaarisoqarpat
annersaasoqarpalluuniit

02. Ineqarfinni ikiaroornartumik tigummiarneq atuinerlu inerteqqutaalluinnarpoq,
ilisimagukkulu pulaartut aanngajaarniutinik tigummiartoq, ilinnut anisitaanermik
kinguneqarsinnaavoq.(uani nakorsaatit pineqanngillat).

03. Kollegiani imigassaateqarneq imigassartornerlu inerteqqutaalluinnarpoq.
Aamma assigaa kollegiamiit – Kolligiamukaarneq?

04. Tillinniarneq annissuineq nalilinnillu aserorterineq Kollegiap pigisaani
Ataani allassimasut unioqqutinneqarpata mianersoqqussummik
tunisisoqartarpoq arlaleriarnermilu anisitaanermik kinguneqartarluni.
05. Pigisanik aserorterineq. Kollegiap pigisaani piaaraluni aseruisimagaani, taamak
pisoqartillugu akiligassinneqarnermik kinguneqartinneqarsinnaavoq.

06. Aallaasinik inigisamiititaqarneq ( Kollegiamiititaqarneq inerteqqutaavoq))
07. Uumasuuteqarneq, soorlu timmiaaqqat, qitsuit, qimmit, allallu
08. Malittarisassannik suusupaginninneq, soorlu: eqqiaangineq, ataatsimiinermi
peqatannginneq, nipiliorneq il.il.
( Eqqaamallugu najugarisami ataqqinninneq atugarissagakku ).

Maleruagassat nalinginnaasut makku taaneqarsinaapput:

09. Kollegiani kingusinnerpaamik nal: 23.00 eqqissiffiusarpoq.Nipiliornerit

nipituumik oqallinnerit eqqisiviilliornerit, Spillernerit allanut akornutaasinnaasut
inerteqqutaaput.
Tallimanngorneq & Arfininngorneq nal: 24.00 eqqissiffiusarpoq
Ulluinnarni nal: 17.00 – 18.00 ilinniakkerineq pisarnera pissutigalugu
nipaarsaartoqassaaq
Nal: 22.00 kingorna iggavimmi nerisassiorneq inerteqqutaavoq

10. Pulaartut ineqartunut akornuserluinngilluinnassapput, anereersimasallutillu.
Nal: 21.30
Kollegiani najugaqartut pulaartumik piffissaq eqqorlugu aninissaat
nammineerlutik akisussaafigissavaat.

11. Ilinniartoq unnuisoqassanngilaq/ tukkusoqassanngilaq atuarfiusup nalaani.

Tikeraartoqarsinnaaneq ukiumut ataasiaq Tikeraartoqarssaguillu Kollegieadm.
Nalunaasaaq

12. Kollegiani najugalik pinngitsoorani atukkani torersumik aaqqillugit qimassavai
13. Sapaatip akunnerani marloriarlutik kollegiartut eqqiaasssapput
14. Kollegiartut paarlakaajaallutik iggavik suliarisarpaat aammalu akisussaaffigaat
ullut tamaasa iggaviup torersuunissaa eqqiluitsuunissaalu.

15. Kollegie – niit inimut allamut nuuttarneq inerteqqutaavoq. Nuunissamut

innersuusisoqarsinnaavoq tungavilersorluakkamik, (uppernarsarneqassaaq sooq
qanorlu peqqissutimut tungasut peqqutit allaasinnaapput) assersuut nakorsamik
uppernarsaat arlaanilluuniit peqquteqaraani,
Qinnuteqaatit allakkatigut nassiunneqassapput, ukununnga Kollegieinspektør
im.Kollegiepædagog

16. Kollegiani najugaqarfiusuni tamani Pujortarneq inerteqqutaavoq

pujortassagaani matumiit 7 – miiteri ugasissusilimut pillutit aatsaat
pujortatoqarsinnaavoq
17. Sillimaniarneq peqqutigalugu naneruutinik ikimatitsineq inertequtaavoq

18. Sillimmaserneq: Pigisannik tammaasaqaruit, tillinniarfigitikkuit atuarfiup

taarsersinnaangilai. Kollegiartup nammineq isumagissavaa paasiniassallugu
angajoqqaani sillimmasersimanersut imal nammineq sillimmasersimanerluni.

19. Astmaqaruit arlaanilluuniit sapigaqaruit ersarissumik kalerriigit, nakorsamiit
uppernarsaamik pissarsisoqassaaq.

20. Kollegiani najugaqartut Qaamammut nerisassanut akiliuteqassapput
1500,-kr.imal .1550,-kr. Inigisamut qaamammurt akiliut 850.- kr.

21. Errorsineq Skolevej B 165 – mi ingerlanneqartarpoq akeqarlunilu Matussarpoq
nal: 22.00

22. Ilinniartut nammineq sap.ak. naanerani nerisassiorneq isumagissavaat,

pilersaarusiorneqartassapput igaassat tamarmik sulisuniit suleqatigalugit
sananeqartarput.

23. Matuersaatinik katatsineq / Ammaatsinneq nutaanik matuersaamik
pissarsineq.200,- kr akeqarpoq.

24. Arlaanik pisoqartillugu Kollegievagt attavigiuk 56 62 93
Maleruagassanik unioqqutitsinermi makku malitsinneqassaput.
-

Siullermik:
Oqaatsitigut mianersoqqussut ( allakkatigut tunniunneqassaaq)
Aappassaanik: Allakkatigut mianersoqqussut.1.
Pingajussaanik: Allakkatigut mianersoqqussut 2.
Sisamassaanik: Anisitaaneq.

Sisamassaanik malittarisassanik unioqqutitsineq tassaavoq Kollegiamiit anisitaaneq,Kollegia
allamut nuunermik kinguneqarsinnaangilaq,
Kollegiani anisitaaneq qaamatini pingasuni sivisissuseqarsinnaavoq,allaffimmi suliap
naamassineraniit.
Aalajangiinerit naammaginngikkukkit ingerlateqqinneqarsinnaapput Atuarfiup pisortaanut
Allagaqarlutit ingerlatiteqqiisinnaavutit
Forstander Campus Kujalleq Skolevej B 1277 3920 Qaqortoq. E-mail cak@cak.gl

Inigisaq:
Inigisami atorfissaqatitatit pigineqarput.
Illit nammineq qipik, akiseq, tungeq, oqorutit qalii, allarutillu nassassavatit

18 – nit inorlugit ukiullit najugaqarfiini maleruagassat immikkut ittut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nal: 07.00 ullaakkut itersaaneq – ilinniartut ikioqatigiillutik itersaasassaapput.
ineeqqat torersumik qimanissaa pillugu siniffiit atisatillu torersakkit.
Nal: 07.30 ullaakkorsioqatigiinneq. Aamma GUX – mi ullaakkorsiortoqarsinnaavoq.
Nal: 07.50 atuariarneq – piffissaq eqqorlugu atuarfimmut iserneq.
Nal: 08.00 atuarneq aallartissaaq, aatsaat qulinuusaguit illup iluani suleqataagit,
nerisassiornermi piareersaaqataaneq errorsineq. Il.il.
Nal: 11.15 – 11.55 ullup qeqqanut kissartunik nerineq.
Nal: 12.00 – 16 00 – 17.00 Atuarneq
Nal: 15.30 – 17.00 ilinniartup nammineernera
Nal: 17.00 – 18.00 Nipaarsaarneq – ilinniakkerineq
Nal: 18.00 – 19.30 unnukkut nerineq ikioqatigiilluni nerisassiorneq, erruineq, torissaarneq.
Nal: 19.30 – 22.00 assigiingitsunik sammisaqrneq – Studenderhus – namminerneq
Nal: 22.00
angerlareersimaneq / pulaartut anereersimassapput
Nal: 22.30 – 23.00 ineeqqamiilerneq – Vagti sinilluaqqusissaaq.

Skoleår 2022 - 2023

Kollegiet er et sted hvor man skal kunne fordybe sig og koncentrere sig om sine studier på Campus
Kujalleq.
Når du bor på Campus Kujalleq Kollegiet, er du forpligtet til at overholde de regler som gælder for
kollegiet. Hvis ikke du overholder reglerne, kan du i værste fald bortvises fra kollegiet. Der kan i
sådanne tilfælde ikke anvises et værelse på et andet kollegium. HUSK du bliver ikke bortvist fra
Skolen.

Følgende punkter medfører øjeblikkeligt bortvisning.
01. Vold eller trusler mod kammarater eller personalet.
02. Besiddelse og brug af narkotiske stoffer på kollegierne. Hvis der er en besøgende på

kollegiet, som medbringer hash, så er det beboerens ansvar at bede personen om at gå, så
snart beboeren ved at der er hash på kollegiet. Ellers kan beboeren selv risikere
bortvisning. ( Der tænkesikke på medicin )

03. Kollegiet er alkoholfrit område. Det vil sige, at der ikke må medbringes, opbevares eller
indtages alkohol på kollegiet. Dette gælder også til og fra Kollegiet?

04. Tyveri og groft hærværk i og omkring kollegiet og på campus Kujalleq ejendom.
Følgende punkter medfører advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning.
05. Hærværk. Hvis en beboer bevidst ødelægger inventar skal det ødelagte erstattes af
vedkommende som gjorde det.

06. Besiddelse af skydevåben på værelset / kollegiet.
07. Husdyr, såsom fugle, hunde, katte, samt andre pattedyr. m.m
08. Tilsidesættelse af hus ordens regler, f.eks. hvis man ikke deltager til fælles møder eller
rengøring m.m.

Af almene bestemmelser kan nævnes følgende:
09. Høj musik og Spil må ikke være til gene for andre beboere og der skal være ro i kollegiet
senest kl.23.00. I hverdagene fra søndag – torsdag og i weekenderne fredag – lørdag skal
der være ro på værelserne kl.24.00
Hverdage: kl.17.00 – 18.00 lektielæsning
Der må ikke tilberedes varmt mad efter kl: 22.00

10. Besøgende må under ingen omstændigheder genere beboere, og skal forlade kollegiet
senest kl. 21.30

11. Beboere må ikke have overnattende gæster. (Hvis der skal være overnatning, skal man
give kollegieadm. Besked).

12. Det er hver enkelt beboers pligt at rydde op efter sig selv.
13. To gange om ugen er der fælles rengøringsdag i kollegiet.
14. Kollegiets beboere har på skift køkkenvagt og dermed ansvaret for at køkkenet er
ryddeligt og rent hver aften.

15. Flytninger i løbet Paf året er ikke tilladt, Med mindre man har bevis for, at der er tale om
allergiske problemer eller alvorlige kriser, Man sender velbegrundet ansøgning til
Kollegieinspektør eller Kollegiepædagogen.

16. Der må ikke ryges på Kollegieværelserne, samt i fællesarealer. Der skal ryges 7 meter fra
hoveddøren.

17. Levende LYS i kollegierne er forbudt af sikkerheds mæssigt
18. Hvis du er beboer og har Astma eller Allergi kontakt venligt personalet.
19. Forsikring: Uddannelsesstedet dækker ikke for diverse tyverier eller brandskader eller
personlige ting. Beboerne har selv ansvar for at undersøge om de er dækket af deres
forældres forsikring under uddannelse.

20. Kollegier tilknyttet madmødre koster 1500,- kr 1550,-kr om måneden at bo på pr. elev.
Husleje koster 850,- kr.

21. Fællesvaskeri Foregå i B 165 De koster at vasketøj, Det er ikke tiladt at vasketøj efter
22.00

22. I weekenderne laver eleverne selv mad.Husk at lave kostplanen laves sammen med
personalet.

23. Ved tab af nøgler udleveres ny nøgle mod en betaling på 200,- kr.
24. Ved vold, hærværk, højt lydniveau og trusler kontaktes Kollegievagten: 56 62 93

Hvor der I reglerne ikke er angivet særlige sanktioner for overtrædelse,
medfører følgende:
1.
2.
3.
4.

gangs tilfælde: Mundtligt advarsel (Sendes pr. Brev)
gangs tilfælde: 1. Skriftlig advarsel.
Gangs tilfælde 2. Skriftlig advarsel
gangs tilfælde Bortvisning.

Hvis du er uenig i den sanktion du har modtaget, er du velkommen til at henvende dig til
Forstander Campus Kujalleq Skolevej B 1277 3920 Qaqortoq E-mail:cak@cak.gl

Værelset:

Er møbleret.

Du skal selv medbringe dyne, pude, lagen, sengetøjsbetræk og håndklæder.
Elever under 18 regler særskilt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kl: 07.00 hjælpes af med at morgenvækning, hvor eleverne vækker hinanden
Ryd op på værelset
Kl: 07.30 Morgenmad,Man kan også få morgenmad på Skolen
Kl: 07.50 til skole – komme til tiden i skole
Kl: 08.00 Skolen starterdu skal møde kl.10.00 skal du hjælpe til på din kollegie
Kl: 11.15 – 11.55 Frokost ( varmt mad )
Kl: 12.00 – 16.00 - 17.00 skolen forsætter
Kl: 15.15 – 17.00 Selvaktivering
Kl: 17.00 – 18.00 Stilletime - lektier
18.00 – 19.30 Aftensmad elevernes fællesspisning, vaske op rydde op
19.30 - 22.00 FællesAktiviter studenterhus - selvaktivering gøre nogen selv
Kl:: 22.00 Komme hjem / Gæster sendes ud
Kl: 23.00 på eget værelse .- vagten siger godnat.

Igaffimmi vagteqartup suliassai
køkkenvagtens opgave:
•
•

Errugassat suliaralugit, erruimmut ikioralugit.
At vaske op, stille opvasken i opvaskemaskinen

•
•

Igaffik torersarlugu
Rydde op på køkkenet

•
•

Nerriviit allarterlugit
Tørre bord

•
•

Eqqaaviit igillugit
Tømme skaldespande

•
•

22.00 tikitinnagu erruuivik aallartillugu
Starte opvaskemaskinen før kl: 22,.00

•
•

Nal: 22.00 kingorna iganeq inerteqqutaavoq
Det er ikke tilladt at lave mad efter 22.00

•
•

I Igalaat matunissaat isumagalugit
At lukke vinduer

•
•

Igaffiup natia sanerlugu
Feje gulvet i køkkenet

•
•

Igaffimmi inimilu isersimaartarfimmi inoqanngippat, qulliit ikumasut qamillugit
At slukke for lysene, hvis der ikke er nogen i opholdstuen og køkkenet

•
•

Køkkenvagteqarnerit tigusinnaagikkukku, ineqatit aperiuk paarlaasinnaanerlugu
Hvis du ikke kan tage din køkkenvagt, så spørg andre om i kan bytte.

Suleqatigiinissarsi qilanaaralugu
Kollegiani sulisut sinnerlugit / Vegne af Kollegiepersonalet
Inussiarnersumik
Kollegiani sullissivik
Skoleår 2022 - 2023

