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Inuusuttunik ineriartortitsinermut
aaqqissuussineq nutaaq
Aaqqissuisoqarfimmit
redaktion@nuukugeavis.gl
Sapaatit akunnerini arfinilinni novembarip 16-ani aallartittumi decembarillu 30-ani naammassisumi Timi
Asimi ineriartortitsinermut nutaamik aaqqissuussivoq. Taama Timi Asimip pisortaa Kim Godtfredsen
nalunaarpoq.
- Tamakkiisumik angusat pitsaalluinnarput inuusuttullu amerlanerit pitsaasunik angusaqarlutik siumissaminni atorsinnaasaminnik, oqarpoq nalunaarutigalugu aaqqissuussineq Timi Asimip ingerlattagaata
eqikkarnerigaa.
- Timi Asimip sapaatit akunnerini arfinilinnut (nalinginnaasumik sapaatit akunnerini aqqaneq marlun-

ni sivisunerusumilluunniit ingerlattagaa) eqikkarnerata misilinnera nuannaarutigaarput ajunngitsunimmi inerititaqarpoq. Inuusuttut amerlanerit meeqqat
atuarfianit pitsaanngitsunik angusaqartarput piffissarlu eqqorlugu takkuttarneq, inuunerminni siunissaminnilu akisussaanissartik ajornakusoortilluinnarlugu,
aaqqissuussineq pillugu Kim Godtfredsen oqarpoq.
- Ikittuararsuit Piareersarfimmi ilinnialersarput sinnerilu suliffissarsiortariaqarlutik aasaaneranilu atuanngiffeqarnerup kingorna ilinnialersussaallutik. Inuusuttut ilaannut siunissaq ersernerluttarpoq siunertaqaranilu. Timi Asimili imminut tatiginerunissamik,
inuttut inissisimanermik paasinninnissamik siunissamilu takkuttussat qanoq iliiuuseqarfiginissaannut
siunnersuinissamillu ammaaqataasarpoq, oqalut-

Nyt udviklingsforløb for unge
Af redaktionen
redaktion@nuukugeavis.gl
Timi Asimi har gennemført et nyt udviklingsforløb på
seks uger, der startede den 16. november og sluttede
den 30. december. Det oplyser leder af Timi Asimi
Kim Godtfredsen.
– Det samlede resultater var rigtig positivt, og de
fleste unge har fået rigtig mange gode og effektive
resultater, som de kan bruge i deres fremtid, siger
han og oplyser, at programmet var et komprimeret

Timi Asimi koncept og forløb
– Vi er meget glade for at få afprøvet en komprimeret udgave af Timi Asimi på 6 uger (mod normalt 12
uger eller længere), som faktisk gav meget fornuftige
resultater. De fleste unge har meget ringe resultater
fra folkeskolen, og har stadig meget svært ved at
møde til tiden, tage ansvar for deres liv og fremtid,
siger Kim Godtfredsen om forløbet.
– Kun få er blevet optaget i Piareersarfik og resten
skal finde arbejde og starte uddannelse efter sommerferien. For nogle unge er fremtiden meget uklar

tuarpoq.
Kim Godfredsen oqarpoq tupaallannanngitsumik
ukiumi ilinniartutsialak tassaasoq Debora Sørensen
akunnerni tamani peqataassimasoq pikkorissaanerilu tamani misilitsinnernilu angusilluni, tassani misilitsinnerit sakkortunersaralugu naluttarfimmi annaassiniarneq, tassanilu inuusuttut qulingiluaannaat angusillutik.
Kommuneqarfik Sermersooq Piareersarfillu iluatsilluartumik inuusuttunullu nuannaarutaasumik aaqqissuussinermi aningaasaliissuupput. Inuusuttut affai
Piareersarfimmi aallartipput sinnerilu sulilersussaallutik imaluunniit ineriartornermut pikkorissarnerni nutaani peqataallutik.

og uden målsætning. Men Timi Asimi har været med
til at åbne op for en større selvtillid, forståelse for den
personlige situation og med vejledning om, hvordan
de skal takle fremtidens udfordringer, fortæller han.
Kim Godtfredsen oplyser, at årets elev ikke overraskende blev Debora Sørensen, som har deltaget
100 procent i samtlige timer og har bestået samtlige
kurser og prøver, hvor den hårdeste prøvelse var livredning i svømmehallen, som kun ni unge bestod.
Det er Kommuneqarfik Sermersooq og Piareersarfik,
der har finansieret forløbet med stor succes og til
glæde for de unge. Halvdelen af de unge starter i
Piareersarfik, mens resten skal på arbejde eller skal på
nye udviklingskurser.

