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TIMI	  ASIMI	  REDEGØRELSE	  –	  	  
Januar	  2014	  

	  
Kort	  beskrivelse	  

	  
TIMI	  ASIMI	  startede	  26.	  September	  2011	  med	  de	  første	  hold,	  med	  15	  unge.	  Og	  indtil	  dato	  har	  107	  unge	  

fra	  Nuuk	  og	  i	  Tasiilaq	  fået	  TIMI	  ASIMI	  beviser	  for	  at	  gennemføre	  forløbet.	  

	  

Hvorfor	  TIMI	  ASIMI?	  

Udgangspunktet	  for	  opholdet	  i	  TIMI	  ASIMI	  er	  elevens	  situation	  og	  egne	  ønsker	  for	  opholdet.	  De	  fleste	  har	  

brug	  for	  stabilitet	  og	  struktur,	  andre	  for	  socialt	  nærvær	  eller	  voksenkontakt,	  mens	  andre	  igen	  behøver	  et	  

pusterum	  til	  at	  tænke	  sig	  om	  eller	  måske	  komme	  sig	  over	  en	  episode	  eller	  en	  periode	  i	  livet.	  TIMI	  ASIMI	  har	  

et	  normalt	  hold	  på	  20	  unge,	  og	  med	  regelmæssige	  4	  lærere	  (instruktører)	  skaber	  TIMI	  ASIMI	  rammer	  for	  at	  

dele	  i	  små	  hold,	  og	  kan	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  enkelte	  og	  støtte	  denne	  til	  at	  arbejde	  med	  sine	  personlige	  

mål	  –	  skridt	  for	  skridt	  og	  over	  så	  lang	  tid,	  som	  det	  nu	  måtte	  tage.	  Den	  beskedne	  holdstørrelse	  bidrager	  også	  

til,	  at	  eleverne	  opbygger	  et	  personligt	  forhold	  til	  TIMI	  ASIMI	  leder	  og	  instruktører.	  Vores	  erfaringer	  med	  de	  

6	  foregående	  hold	  viser,	  at	  der	  hurtigt	  opstår	  et	  mesterlæreforhold	  og	  tætte	  venskaber,	  og	  at	  de	  unge	  ofte	  

bruger	  vores	  instruktører	  og	  leder	  til	  at	  diskutere	  problemer,	  drømme	  og	  frygt	  med.	  Samtidig	  har	  eleverne	  

mulighed	  for	  at	  søge	  anden	  hjælp	  til	  personlig	  udvikling	  eller	  hjælp	  til	  problemer	  såsom	  coaching	  og	  

rådgivning.	  

	  

Den	  trygge	  atmosfære	  styrkes	  af	  en	  meget	  struktureret	  hverdag	  med	  rutiner,	  faste	  møde-‐	  og	  spisetider,	  

fysiske	  udfordringer	  og	  opgaver,	  der	  ikke	  overstiger	  de	  unges	  aktuelle	  ressourcer	  og	  helt	  klare	  regler	  for	  

opførslen	  som	  f.eks.	  at	  man	  skal	  møde	  til	  tiden	  og	  vise	  respekt	  overfor	  eleverne	  og	  ansatte	  i	  TIMI	  ASIMI.	  

	  

Reglerne	  for	  på	  opførsel	  er	  de	  samme	  for	  alle,	  og	  det	  har	  konsekvens,	  hvis	  de	  ikke	  overholdes	  f.eks.	  bliver	  

eleverne	  trukket	  i	  løn	  (støtte),	  hvis	  de	  går	  tidligere	  eller	  møder	  senere.	  Omvendt	  er	  der	  en	  udbredt	  vilje	  til	  

at	  støtte	  og	  motivere	  eleverne	  til	  at	  kunne	  følge	  reglerne	  eller	  forbedre	  deres	  sociale	  adfærd.	  Eleverne	  står	  

således	  ikke	  alene	  i	  deres	  modnings-‐	  forandringsproces.	  
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TIMI	  ASIMI	  er	  dog	  også	  et	  helhedsorienteret	  tiltag,	  der	  medtager	  andre	  aspekter	  af	  elevernes	  liv	  end	  det	  

arbejdsmæssige	  og	  fysiske	  aktiviteter.	  

TIMI	  ASIMI	  lægger	  stor	  vægt	  på	  samfundsforståelse	  og	  opbygning	  af	  samfundets	  retsmæssige	  og	  

lovgivningsmæssige	  kendskab.	  Den	  lovgivende	  magt,	  udøvende	  og	  dømmende	  magt	  belyses	  og	  praktiseres	  

gennem	  besøg	  i	  de	  forskellige	  instanser,	  og	  hvordan	  den	  enkelte	  elev	  kan	  bidrage	  til	  en	  bedre	  samfund	  som	  

en	  bedre	  borger	  generelt.	  	  

Der	  ligges	  vægt	  på	  samfundstjenester	  hvor	  eleverne	  inddrages	  i	  forskellige	  opgaver	  i	  samarbejde	  med	  

kommune,	  virksomheder	  og	  andre	  organisationer.	  	  

Idet	  det	  daglige	  foregår	  læringen	  igennem	  de	  forskellige	  aktiviteter	  med	  også	  ved	  temaforedrag,	  

virksomhedsbesøg,	  praktikophold	  og	  undervisning	  af	  indkaldte	  fagpersoner	  fra	  erhvervslivet,	  højere	  

læreanstalter	  eller	  ved	  spændende	  kultur-‐	  og	  idrætspersonligheder.	  

	  

Natur	  og	  Menneske	  (Timi	  Asimi	  =	  Kroppen	  i	  naturen)	  følger	  med	  i	  og	  bidrager	  til	  spændende	  udvikling	  

indenfor	  udeundervisning	  og	  naturpædagogik	  som	  er	  udgangspunktet	  i	  konceptet.	  	  

Forskning	  har	  vist,	  at	  bevidst	  og	  målrettet	  arbejde	  i	  naturen	  kan	  forbedre	  de	  unges	  trivsel,	  fordi	  de	  unge	  

opnår	  større	  sociale	  kompetencer	  og	  oplever	  større	  skoleglæde.	  Samtidigt	  oplever	  de	  unge	  mindre	  stress	  

og	  mobning.	  Vi	  inddrager	  den	  nye	  viden	  og	  metoder	  i	  vores	  kurser	  og	  øvrige	  aktiviteter.	  

	  

	  

	  	  



	  
TIMI	  ASIMI	  –	  NUUK	  -‐	  TASIILAQ	  
REDEGØRELSE	  januar	  2014	  

4	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  eleverne	  også	  kommer	  ud	  af	  den	  normale	  hverdag	  og	  ud	  af	  Nuuk	  eller	  deres	  by.	  Derfor	  er	  

hytteture	  i	  minimum	  2	  uger	  samt	  tipilejre	  meget	  centrale	  i	  TIMI	  ASIMI.	  Hverdag	  er	  eleverne	  ud	  af	  deres	  

base	  og	  skole,	  hvor	  der	  er	  crossfit,	  fitness,	  idræt	  eller	  vandring	  og	  ture.	  

	  

Vision	  og	  formål	  

TIMI	  ASIMI	  arbejder	  med	  unge	  mennesker,	  som	  ofte	  ikke	  føler	  sig	  accepteret	  af	  det	  omgivende	  samfund	  

eller	  systemet.	  Det	  er	  derfor	  ekstra	  vigtigt,	  at	  man	  i	  idegrundlag	  såvel	  som	  i	  praksis	  arbejder	  ud	  fra	  de	  

grundholdninger,	  at:	  

• Alle	  mennesker	  er	  lige	  

• Alle	  mennesker	  er	  og	  har	  ret	  til	  at	  være	  forskellige	  

• Alle	  indeholder	  noget	  værdifuldt,	  som	  er	  vigtigt	  for	  samfundet	  og	  

• Alle	  har	  ret	  på	  respekt	  

	  

Den	  overordnede	  vision	  for	  TIMI	  ASIMI	  er	  at	  intrigere	  flere	  unge	  mennesker	  i	  samfundet	  således,	  at	  de	  kan	  

bidrage	  aktivt	  til	  at	  udvikle	  samfundet.	  Visionen	  er,	  at	  de	  unge	  udvikler	  overblik,	  mod	  og	  håb	  for	  fremtiden	  

og	  får	  lyst	  til	  livet	  og	  til	  at	  lære,	  derunder	  læring	  om	  livslang	  fysisk	  aktivt	  liv	  i	  og	  med	  naturen.	  Samtidig	  skal	  

færre	  unge	  presses	  ud	  af	  kriminalitet,	  arbejdsløshed,	  selvmord,	  misbrug,	  vold	  og	  dårlig	  trivsel.	  

	  

Formålet	  med	  TIMI	  ASIMI	  med	  er	  at:	  

• Skabe	  et	  undervisnings-‐	  og	  aktiverings	  samt	  kursustilbud,	  der	  er	  tilpasset	  forholdende	  i	  

ovennævnte	  byer	  såvel	  som	  de	  unges	  individuelle	  behov.	  

• Tilbyde	  de	  unge	  et	  alternativt	  forløb	  til	  det	  bogligt	  orienterede	  uddannelsessystem.	  Et	  forløb	  der	  er	  

baseret	  på	  fysisk	  aktivitet,	  vandring,	  hundeslædekørsel,	  sømandskab	  og	  svømning	  som	  er	  baseret	  

på	  arbejde,	  struktur	  i	  hverdagen,	  praktiske	  erfaringer	  og	  personlig	  udvikling.	  

• Skabe	  et	  sted	  hvor	  de	  unge	  afprøver	  deres	  personlige	  og	  fysiske	  grænser,	  og	  tilegne	  sig	  et	  bredt	  

kendskab	  til	  sund	  kost	  og	  en	  sund	  tilgang	  til	  et	  livslang	  fysisk	  aktivitetsinteresse.	  Under	  vandreture	  

og	  fysiske	  aktiviteter,	  har	  de	  unge	  mulighed	  for	  at	  tænke	  over	  vejen	  frem	  til	  livet.	  

• Forbedre	  de	  unges	  muligheder	  i	  uddannelsessystemet	  og	  på	  det	  almindelige	  arbejdsmarked,	  

herunder	  forberede	  de	  unge	  på	  et	  aktivt	  voksenlivs	  udfordringer	  og	  give	  dem	  ressourcer	  til	  at	  løse	  

problemer,	  overkomme	  forhindringer	  og	  træffe	  valg.	  

	  

Overordnet	  skal	  TIMI	  ASIMI	  arbejde	  hen	  imod:	  

• At	  støtte	  og	  tilvejebringe	  personlig	  og	  faglig	  udvikling	  og	  modning	  
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• At	  arbejde	  konstruktivt	  og	  målrettet	  med	  at	  forbedre	  den	  enkelte	  elevs	  svage	  sider	  

• At	  skabe	  et	  trygt	  og	  inspirerende	  miljø	  

	  

TIMI	  ASIMI	  indhold:	  	  
• 24	  timers	  førstehjælpskursus	  	  
• Elementær	  brandbekæmpelseskursus	  	  
• Livredderkursus	  –	  Bassinprøven	  –	  andre	  svømmeprøver	  iht.	  kundskaber	  	  
• Grundlæggende	  svømmekursus	  
• Sømandskab,	  sø-‐redning	  og	  maskinlære	  	  
• En	  dag	  i	  Søværnet	  med	  røgdykkertest	  	  
• Fysiologi,	  coaching,	  træningslære	  	  
• Personlig	  udvikling	  	  
• Teambuilding	  	  
• 300+	  km	  vandring	  	  
• TIPI	  lejr	  og	  hytteophold	  samt	  vandretur–	  i	  alt	  4	  uger.	  
• Kost	  og	  madlavning	  	  
• Tærren	  og	  fjeldløb	  	  
• Fitness,	  CrossFit	  Training	  	  
• Bodybike,	  spinning	  	  
• Uddannelsesvejledning	  
• Værkstedsarbejde	  med	  gastronomi	  
• Arrangementer	  for	  børn	  og	  unge	  i	  skoler	  
• Arrangementer	  for	  virksomheder	  med	  klatring,	  rappelling,	  teambuilding,	  telt	  mv.	  	  	  

	  

Målgrupper	  

• Unge	  mellem	  15-‐24	  år,	  som	  ikke	  har	  gennemført	  folkeskolen	  eller	  en	  ungdomsuddannelse	  og	  som	  

af	  forskellige	  grunde	  ikke	  umiddelbart	  er	  i	  stand	  til	  at	  træffe	  et	  uddannelsesvalg.	  

• Unge,	  som	  umiddelbart	  ikke	  har	  personlige	  eller	  faglige	  forudsætninger	  for	  at	  kunne	  påbegynde	  en	  

uddannelse,	  kunne	  begå	  sig	  på	  arbejdsmarkedet	  eller	  på	  en	  anden	  måde	  indgå	  i	  et	  

kompetenceudviklingsforløb.	  

	  

Rapporter	  

Der	  er	  udarbejdet	  2	  rapporter	  med	  billeder	  og	  beskrivelser	  af	  2	  forløb,	  samt	  2	  redegørelser	  (inkl.	  denne)	  af	  

TIMI	  ASIMI	  forløb.	  Grundlæggende	  er	  der	  ikke	  blevet	  ændret	  noget	  i	  konceptet,	  hvor	  vi	  i	  år	  kun	  har	  ændret	  

ved	  længden	  af	  et	  projektforløb	  til	  at	  vare	  5	  mdr.	  og	  den	  seneste	  forløb	  i	  Nuuk	  varede	  8	  uger	  og	  dermed	  

også	  et	  korteste	  forløb.	  Denne	  redegørelse	  vil	  også	  indeholde	  TIMI	  ASIMI	  forløbet	  i	  Tasiilaq,	  som	  blev	  det	  

første	  forløb	  udenfor	  Nuuk.	  Der	  er	  naturligvis	  små	  detaljer	  der	  er	  blevet	  ændre	  i	  forhold	  til	  træning	  og	  

ophold	  i	  naturen.	  Disse	  rapporter	  kan	  ses	  og	  hentes	  på	  hjemmesiden	  www.timiasimi.gl	  
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Antal	  unge	  der	  har	  gennemført	  TIMI	  ASIMI	  

2011:	  	   13	  fik	  beviser	  af	  15	  startede	  

2012:	  	   2	  hold.	  20	  +	  17	  fik	  beviser	  

2013:	  	   23	  +	  22	  +	  12	  (Tasiilaq)	  fik	  beviser.	  I	  alt	  67	  unge	  i	  2013.	  

	  

I	  alt	  107	  unge	  har	  fået	  TIMI	  ASIMI	  beviser	  

	  

TIMI	  ASIMI	  har	  et	  gennemførelsesprocent	  på	  næsten	  100%	  og	  det	  er	  vi	  naturligvis	  meget	  stolte	  over.	  Dette	  

skyldes	  mange	  aspekter.	  Men	  hovedårsagen	  er	  TIMI	  ASIMI	  skaber	  et	  overskueligt	  og	  spændende	  program	  

for	  de	  unge,	  hvor	  vi	  fokuserer	  meget	  på	  at	  skabe	  tillid,	  selvværd	  og	  fysiske	  forbedringer	  på	  meget	  kort	  tid,	  

og	  vi	  derved	  bevarer	  et	  spændende,	  og	  til	  tider	  hårdt	  forløb	  og	  vi	  til	  sidst	  har	  unge	  i	  top	  form	  til	  i	  livets	  

videre	  forløb.	  Derunder	  spiser	  de	  unge	  morgenmad	  og	  frokost	  sammen,	  og	  vi	  derved	  skaber	  et	  

meningsfyldt	  helhedsprogram	  med	  sunde	  madvaner	  og	  målbare	  forpligtelser	  i	  den	  daglige	  hverdag.	  TIMI	  

ASIMI	  er	  et	  dagtilbud,	  fra	  8:00	  til	  15:30.	  Der	  er	  ingen	  undervisning	  i	  weekenderne,	  men	  under	  ophold	  i	  

naturen	  eller	  bygder	  er	  weekender	  medregnet.	  	  	  

	  

TIMI	  ASIMI	  Nuuk	  oktober	  til	  december	  2013	  
Årets	  sidste	  TIMI	  ASIMI	  blev	  afsluttet	  den	  27.	  December	  2013	  i	  Nuuk.	  Det	  korteste	  TIMI	  ASIMI	  forløb	  blev	  

afprøvet,	  og	  blev	  som	  forventet	  sat	  på	  vejrmæssige	  udfordringer	  pga.	  den	  meget	  korte	  periode.	  8	  uger	  i	  alt	  

med	  meget	  komprimeret	  og	  intens	  forløb,	  med	  base	  på	  ungdomsklubben	  ALLEQ.	  Og	  alligevel	  formåede	  

projektet	  endnu	  engang	  at	  gøre	  forskel,	  og	  flytte	  grænser	  og	  gøre	  22	  unge	  mennesker	  bedre	  til	  at	  håndtere	  

livet,	  bedre	  selvværd,	  bedre	  selvtillid	  og	  øgede	  deres	  fysiske	  niveau	  ganske	  betragteligt.	  Da	  TIMI	  ASIMI	  

startede	  den	  28.	  Oktober	  2013,	  blev	  samtlige	  unge	  vejet	  og	  deres	  VOmax	  blev	  testet	  på	  løbebånd.	  Disse	  

test	  er	  blevet	  udført	  3	  gange.	  Disse	  blev	  udført	  igen	  i	  den	  sidste	  i	  forløbet,	  og	  resultaterne	  viste	  hvor	  lidt	  der	  

skal	  til	  for	  at	  forbedre	  de	  unges	  fysiske	  niveau	  og	  velvære	  i	  løbet	  af	  meget	  kort	  tid.	  Kodeordet	  har	  været	  

intensiv	  træning,	  hvor	  formålet	  har	  været	  høj	  tærskel	  træning	  i	  crossfit.	  

	  

Testresultater	  –	  8	  uger	  TIMI	  ASIMI	  kan	  flytte	  grænser	  

Da	  de	  unge	  startede	  lå	  deres	  gennemsnitlige	  VOmax	  på	  43,08	  hvor	  de	  sluttede	  med	  at	  have	  en	  

gennemsnitlig	  VOmax	  på	  44,04.	  (VOmax	  =	  maksimal	  	  iltoptagelse).	  

Der	  er	  to	  grundøvelser	  i	  crossfit	  som	  bliver	  brugt	  under	  forløbet.	  Det	  er	  burbees	  og	  squat.	  De	  unges	  

burbees	  blev	  gennemsnitlig	  forbedret	  med	  28	  %,	  hvor	  de	  forbedrede	  deres	  squat	  med	  hele	  34	  %.	  Nogle	  
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præsterede	  med	  at	  forbedre	  sig	  med	  næsten	  100%.	  	  15	  unge	  bestod	  livredderprøven	  som	  i	  dag	  bruges	  ved	  

ansættelse	  af	  livreddere	  i	  svømmehallen,	  Malik.	  Resten	  tog	  de	  mindre	  svømmeprøver.	  

	  

Hvor	  er	  de	  unge	  nu?	  	  

	   Piareersarfik	   Piorsaavik	   Uddannelse	   Højskole	  

NUUK	   11	   4	   5	   2	  
TASIILAQ	   6	   4	   2	   	  
	  

TIMI	  ASIMI	  Tasiilaq	  –	  store	  resultater	  og	  succes	  
TIMI	  ASIMI	  Tasiilaq	  har	  virkeligt	  gjort	  forskel	  for	  de	  unge	  og	  for	  byen.	  Forsøget	  og	  forløbet	  blev	  et	  

tilløbstykke	  for	  de	  unge,	  instruktører	  og	  for	  byen.	  Det	  er	  uden	  tvivl	  en	  succes.	  Og	  bevillingen	  er	  virkeligt	  

givet	  godt	  ud.	  15	  unge	  startede,	  og	  sluttede	  med	  at	  12	  fik	  beviser	  efter	  13	  ugers	  TIMI	  ASIMI.	  

Piareersarfik	  stillede	  lokale	  til	  rådighed	  som	  base,	  og	  Børnehjemmet	  stillede	  gymnastiksalen	  gratis	  til	  

rådighed,	  og	  2-‐3	  gange	  om	  ugen	  blev	  de	  unge	  trænet	  af	  en	  crossfit	  instruktør	  som	  dagligt	  arbejder	  i	  Politiet,	  

som	  fik	  fri	  til	  at	  træne	  de	  unge	  i	  de	  13	  uger,	  uden	  tab	  af	  løn.	  En	  stor	  gave	  til	  projektet	  fra	  Politiet	  i	  Grønland.	  

	  

Forløbet	  i	  Tasiilaq	  er	  forskellig	  da	  dette	  blev	  udført	  af	  andre	  instruktører	  uden	  tidligere	  erfaringer	  med	  TIMI	  

ASIMI.	  Ansvaret	  af	  forløbet	  er	  sket	  gennem	  telefon,	  Skype	  og	  mail	  korrespondance.	  Der	  blev	  naturligvis	  

gennemført	  opstartsplanlægning,	  møder	  og	  ophold	  i	  Tasiilaq	  før	  start.	  Og	  i	  de	  første	  2	  uger	  deltog	  TIMI	  

ASIMI	  instruktør,	  Lasse	  Nymann	  Petersen	  og	  instruktør	  Arne	  Hardenberg	  og	  gjorde	  arbejdet	  mere	  glidende	  

for	  de	  nye	  instruktører.	  Ansvaret	  i	  Tasiilaq	  blev	  varetaget	  af	  Egon	  Poulsen,	  som	  er	  daglig	  ansat	  under	  

Kommuneqarfik	  Sermersooq	  i	  familiecenteret.	  Egon	  tog	  nogle	  af	  sine	  klienter	  med	  til	  TIMI	  ASIMI,	  og	  

dermed	  gjorde	  projektet	  muligt	  i	  kraft	  af	  kommunens	  velvilje	  og	  mulighed	  for	  at	  skabe	  synenergi	  for	  begge	  

parter.	  Den	  kvindelige	  instruktør	  var	  Maja	  Pape,	  sammen	  med	  Augo	  Rasmussen.	  Alle	  er	  kendte	  lokale	  

personer,	  som	  blev	  fundet	  gennem	  lange	  overvejelser	  med	  lokale	  mennesker	  i	  Tasiilaq.	  

Samtlige	  instruktører	  er	  meget	  interesseret	  i	  at	  foresætte	  endnu	  et	  eller	  to	  TIMI	  ASIMI	  forløbet	  i	  2014.	  Og	  

der	  er	  nu	  sat	  et	  arbejde	  i	  gang	  med	  at	  søge	  lokale	  sponsorer	  til	  endnu	  et	  forløb.	  Og	  efter	  møder	  med	  den	  

lokale	  erhvervsliv	  i	  det	  nye	  år	  viser	  stor	  interesse	  af	  TIMI	  ASIMI	  og	  de	  flotte	  resultater	  som	  har	  skabt	  fornyet	  

liv	  og	  interesse	  for	  at	  tilvejebringe	  nye	  muligheder	  for	  de	  unge	  i	  Tasiilaq.	  	  
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Den	  barske	  virkelighed	  for	  de	  unge	  

Vi	  fik	  snakket	  og	  evalueret	  med	  vores	  kollegaer.	  Det	  er	  barskt,	  det	  er	  skræmmende	  og	  hårdt	  at	  høre	  deres	  

oplevelser.	  Livet	  er	  langt	  hårdere	  her	  i	  Tasiilaq.	  

En	  af	  de	  unge	  deltagere	  har	  meldt	  tilbage,	  at	  han	  er	  så	  ked	  af	  at	  TIMI	  ASIMI	  stoppet.	  Det	  var	  hans	  eneste	  

grundlag	  i	  hans	  dagligdag,	  der	  hvor	  han	  dagligt	  fik	  sin	  mad,	  ro	  og	  venskab	  med	  voksne	  mennesker	  der	  har	  

tillid	  til	  ham.	  TIMI	  ASIMI	  var	  tilholdsstedet	  hvor	  alt	  var	  tilrettelagt,	  væk	  fra	  omsorgssvigt,	  druk	  og	  misbrug.	  

TIMI	  ASIMI	  gav	  mening,	  styrke	  og	  bedre	  selvværd.	  Daglig	  fysisk	  træning.	  Mad	  2	  gange	  om	  dagen,	  og	  nogle	  

gange	  tage	  madrester	  med	  hjem.	  Dagene	  blev	  til	  noget,	  for	  ham	  selv	  og	  forældre.	  Han	  fik	  studiestøtte	  

under	  forløbet	  som	  han	  aldrig	  modtog	  da	  han	  ikke	  ejer	  en	  konto,	  hvor	  de	  i	  stedet	  blev	  indsat	  på	  morderens	  

konto.	  Han	  havde	  derfor	  ikke	  råd	  til	  at	  betale	  bopælsattest	  til	  50	  kr.	  og	  gebyr	  for	  at	  få	  fat	  i	  sine	  

folkeskolepapirer	  på	  skolen.	  Han	  var	  reelt	  udelukket	  fra	  at	  komme	  videre.	  De	  to	  stk.	  dokumenter	  der	  skal	  

føre	  ham	  videre	  i	  uddannelsessystemet,	  videre	  i	  Piareersarfik	  eller	  andre.	  Han	  er	  stoppet	  igen	  med	  at	  have	  

en	  meningsfyldt	  liv.	  Desværre	  har	  nogle	  unge	  i	  Tasiilaq	  oplevet,	  at	  de	  ikke	  ser	  deres	  studiestøtte,	  der	  

direkte	  hæves	  af	  forældre	  og	  bliver	  brugt	  til	  misbrug.	  Midt	  under	  forløbet	  oplevede	  TIMI	  ASIMI	  det	  værste	  

tragedie	  der	  kunne	  ske,	  at	  miste	  en	  elev.	  Det	  var	  en	  meget	  hård	  oplevelse.	  Og	  heldigvis	  var	  vores	  

instruktører	  dygtige	  til	  at	  håndtere	  dødsfaldet,	  og	  brugte	  den	  nødvendige	  indsats	  sammen	  de	  sociale	  

myndigheder	  i	  byen.	  Den	  unge	  mand	  tog	  sit	  eget	  liv.	  

Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  vores	  beredskab	  skal	  styrkes	  i	  denne	  sammenhæng,	  som	  skal	  håndteres	  i	  tæt	  

samarbejde	  med	  forebyggelsesafdelingen	  i	  kommunen.	  	  	  	  
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Og	  det	  er	  efter	  TIMI	  ASIMI	  fuldstændigt	  absurd	  og	  meningsløst	  at	  vores	  system	  ikke	  er	  bedre	  gearet	  til	  at	  

løse	  ganske	  almindelig	  hjælp,	  for	  unge	  der	  ligger	  ned	  i	  dybt	  nede	  i	  et	  hul.	  Disse	  kan	  ikke	  råbe	  om	  hjælp.	  De	  

har	  opgivet,	  og	  opgivet	  af	  systemet.	  

Det	  gør	  mig	  ked	  af	  det.	  Vi	  havde	  fat	  i	  noget	  i	  Tasiilaq,	  for	  den	  sags	  skyld	  også	  i	  Nuuk.	  Men	  sådan	  skulle	  det	  

ikke	  gå	  længere	  for	  kommunens	  politikere.	  TIMI	  ASIMI	  har	  ikke	  fået	  bevilling	  af	  kommunalbestyrelsen	  til	  at	  

foresætte	  arbejdet	  i	  Tasiilaq	  og	  i	  Nuuk.	  Det	  er	  derfor	  uvist	  hvad	  kommunens	  planer	  er	  for	  ungdomsarbejde	  i	  

Tasiilaq.	  	  	  

Vi	  har	  mødt	  nye	  mennesker,	  vi	  har	  vist	  sind	  og	  engagement	  og	  repræsentere	  kommunen	  og	  selvstyret	  og	  

sige	  tak.	  Men	  at	  love	  på	  gensyn	  vil	  give	  helt	  sikkert	  en	  klump	  i	  halsen.	  Vi	  har	  overladt	  ansvaret	  til	  folks	  egen	  

skæbne	  og	  er	  rejst	  hjem.	  

Men	  jeg	  har	  altid	  et	  håb,	  at	  vi	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  bliver	  hørt	  og	  forstået	  af	  nogen	  at	  vi	  gjorde	  en	  forskel	  

for	  de	  unge,	  familien	  og	  for	  byen	  samt	  bygderne.	  

Konklusionen	  taler	  for	  sig	  selv.	  Der	  er	  meget	  stor	  tilfredshed	  og	  glæde	  af	  TIMI	  ASIMI	  forløbet	  i	  Tasiilaq	  og	  

ikke	  mindst	  i	  Nuuk.	  

Desværre	  fortæller	  vores	  kollega	  at	  velviljen	  og	  samarbejdet	  med	  de	  offentlige	  institutioner	  slet	  ikke	  har	  

været	  positivt	  hele	  vejen	  og	  levet	  op	  til	  de	  forventninger	  der	  var	  under	  opstarten.	  Det	  er	  skrækkeligt	  at	  vi	  i	  

et	  lille	  samfund	  skal	  spænde	  ben	  af	  hinanden	  uanset	  hvor	  vi	  er,	  fordi	  vi	  prøver	  andre	  metoder	  og	  koncepter	  

der	  er	  anderledes.	  

	  

TIMI	  ASIMI	  forpligtelser	  

TIMI	  ASIMI	  har	  desværre	  ingen	  forpligtelser	  og	  opfølgning	  af	  de	  unge	  efter	  endt	  forløb.	  Naturligvis	  bliver	  de	  

unge	  vejledt	  under	  et	  TIMI	  ASIMI	  forløb	  og	  skabe	  et	  kontakt	  til	  Piareersarfik	  og	  Piorsaavik	  studievejledere.	  

De	  fleste	  søger	  til	  et	  Piareersarfik	  efter	  TIMI	  ASIMI	  forløb.	  Det	  er	  naturligvis	  et	  stort	  ønske	  fra	  vores	  side	  at	  

have	  mulighed	  for	  at	  følge	  de	  unge	  helt	  frem	  til	  de	  starter	  og	  gennemfører	  en	  uddannelse.	  Det	  kræver	  at	  vi	  

kan	  logge	  ind	  i	  IT-‐Reg.	  og	  derved	  have	  overblik	  over	  de	  unges	  uddannelsessituation	  samt	  deres	  skoleforløb	  

og	  historie.	  Da	  der	  kun	  afsættes	  løn	  og	  bevilling	  til	  tidsbestemte	  aktiviteter	  kan	  TIMI	  ASIMI	  desværre	  ikke	  

følge	  eller	  lave	  et	  aktivt	  og	  administrativt	  opfølgning	  af	  de	  unge.	  Der	  er	  simpelthen	  ikke	  penge	  til	  det,	  

desværre!	  	  

	  

Der	  foregår	  også	  et	  stort	  arbejde	  i	  samarbejde	  med	  de	  unges	  forældre,	  som	  vi	  varetager	  meget	  nøje.	  Dette	  

område	  er	  et	  af	  TIMI	  ASIMI	  styrke	  som	  vi	  meget	  gerne	  vil	  udvikle	  i	  forhold	  til	  de	  sociale	  arbejder	  under	  TIMI	  

ASIMI	  forløb.	  Men	  desværre	  er	  området	  endnu	  ikke	  økonomisk	  sikret,	  da	  vi	  meget	  gerne	  vil	  indarbejde	  en	  

socialrådgiver	  eller	  psykolog	  i	  området.	  
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Forpligtelser	  og	  krav	  

Det	  er	  frivilligt	  for	  de	  unge	  at	  deltage	  et	  TIMI	  ASIMI	  forløb.	  De	  unge	  under	  18	  år	  modtager	  	  studiestøtte	  på	  

2100	  kr.	  og	  de	  unge	  over	  18	  modtager	  4300	  kr.	  i	  henhold	  til	  studieordninger	  under	  Selvstyret.	  

De	  unge	  er	  forpligtiget	  til	  at	  følge	  normal	  TIMI	  ASIMI	  undervisning/forløb	  og	  hvis	  de	  unge	  udebliver	  fratages	  

de	  studiestøtte	  i	  forhold	  til	  de	  timer/dage	  de	  udebliver.	  

Der	  er	  ikke	  særlige	  krav	  til	  at	  være	  med	  TIMI	  ASIMI	  forløb.	  Blot	  de	  unge	  skal	  være	  interesseret	  i	  fysiske	  

aktiviteter	  hver	  eneste	  dag	  og	  længere	  ophold	  i	  naturen.	  

	  

Visitation	  

De	  unge	  visiteres	  gennem	  Piareersarfik	  og	  Piorsaavik.	  Derudover	  søger	  kommunens	  ungerådgivere	  om	  4-‐5	  

pladser	  til	  et	  forløb.	  Der	  deltager	  også	  unge	  fra	  Røde	  Kors	  Børnehjem,	  MATU	  og	  IMP.	  

Der	  kan	  også	  søges	  direkte	  ved	  at	  søge	  gennem	  TIMI	  ASIMI	  hjemmeside.	  	  	  

	  

Finansiering	  

TIMI	  ASIMI	  Adventure	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  registreret	  som	  enkeltmandsvirksomhed	  og	  varetager	  

opgaver	  i	  samarbejde	  med	  Selvstyret	  og	  Piareersarfik.	  For	  2013	  har	  der	  været	  kontrakt	  med	  Selvstyret,	  som	  

er	  udløbet.	  

Samtlige	  TIMI	  ASIMI	  forløb	  er	  finansieret	  af	  Grønlands	  Selvstyret.	  Midlerne	  kommer	  fra	  ekstraordinær	  

indsats	  for	  unge	  arbejdssøgende	  under	  Departementet	  af	  Erhverv	  ,	  Råstoffer	  og	  Arbejdsmarked.	  TIMI	  ASIMI	  

Adventure	  har	  ikke	  den	  økonomiske	  ansvar	  i	  forhold	  til	  løn	  og	  betaling	  af	  aktiviteter.	  Ansvaret	  ligger	  i	  

samarbejde	  med	  Piareersarfik	  hovedkontor,	  hvor	  løn	  og	  andre	  aktiviteter	  betales	  gennem	  den	  kommunale	  

fuldmagt.	  Midlerne	  fra	  Selvstyret	  overføres	  eller	  betales	  tilbage,	  ifølge	  TIMI	  ASIMI	  budgettet.	  

Instruktørerne	  aflønnes	  i	  timer	  hvor	  hver	  uge,	  og	  aflønning	  sker	  via	  14	  dages	  aflønning.	  Der	  er	  ingen	  

ansættelseskontrakter	  eller	  andre	  tillæg	  som	  pension	  mv.	  Det	  er	  lønmæssige	  forhold	  som	  vi	  meget	  gerne	  

vil	  forbedre,	  så	  ve	  derved	  kan	  beholde	  de	  dygtige	  medarbejdere.	  

	  

Oversigt	  over	  finansiering	  
	  	   2011	   2012	   2013	   I	  alt	  

Selvstyret	   750.000	   1.500.000	   1.250.000	   3.500.000	  

SERMERSOOQ	   500.000	   0	   125.000	   625.000	  

Fonde	   0	   125.000	   10.000	   135.000	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   1.250.000	   1.625.000	   1.385.000	   4.260.000	  
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Ud	  af	  disse	  bevillinger	  er	  der	  medregnet	  studiestøtte,	  aktiviteter	  og	  drift.	  

	  	  

Hvor	  kommer	  de	  unge	  fra?	  

Vores	  unge	  kommer	  fra	  den	  såkaldte	  ”restgruppe”,	  samt	  unge	  der	  har	  ligget	  stille	  i	  et	  par	  år	  uden	  at	  være	  

beskæftiget	  eller	  startet	  en	  uddannelse.	  	  

Inerisaavik	  har	  udarbejdet	  en	  rapport	  af	  elevprofiler	  der	  siger:	  ”I	  2012	  er	  størsteparten	  af	  eleverne	  i	  

restgruppen,	  nemlig	  32	  %,	  i	  anden	  form	  for	  uddannelse,	  primært	  ophold	  på	  den	  lokale	  Piareersarfik.	  Også	  

Boot	  Camp	  og	  Timi	  Asimi	  spiller	  en	  vis	  rolle	  i	  denne	  kategori.	  Næst	  flest,	  nemlig	  24	  %,	  er	  i	  arbejde	  og	  langt	  

de	  fleste	  heraf	  arbejder	  heltids.	  Det	  noteres,	  at	  gruppen,	  der	  ikke	  er	  i	  arbejde	  har	  svinget	  mellem	  ca.	  11-‐	  17	  

%	  og	  udgør	  i	  2012	  helt	  præcist	  11	  %,	  hvilket	  er	  markant	  under	  landets	  gennemsnit	  på	  31%.”	  

Videre	  forløb	  og	  uddannelser	  

Der	  ligger	  en	  aftale	  med	  Piareersarfik	  at	  de	  unge	  har	  fortrinsret	  under	  Piareersarfik	  venteliste	  såfremt	  de	  

har	  gennemført	  et	  TIMI	  ASIMI	  forløb.	  Men	  desværre	  er	  denne	  liste	  så	  lang,	  at	  nogle	  desværre	  må	  vente	  et	  

halvt	  år	  før	  de	  kan	  starte	  i	  Piareersarfik,	  og	  vi	  derfor	  har	  ingen	  handlemuligheder	  for	  at	  hjælpe	  de	  unge	  der	  

endnu	  engang	  ikke	  kommer	  videre	  efter	  TIMI	  ASIMI	  forløb.	  	  

Hvor	  de	  unge	  kommer	  hen	  efter	  endt	  Piareersarfik	  har	  vi	  heller	  ikke	  mulighed	  for	  at	  følge,	  dog	  møder	  vi	  

ofte	  glade	  unge	  der	  kommet	  godt	  igennem	  Piareersarfik	  til	  videre	  uddannelse.	  

	  

Succeskriterier	  i	  TIMI	  ASIMI	  

Gennemføre	  TIMI	  ASIMI	  og	  bestå	  de	  forskellige	  kursusprøver.	  

1. at	  de	  unge	  foresætter	  i	  Piareersarfik	  samt	  Piorsaavik	  og	  tilegner	  sig	  forskellige	  færdigheder	  og	  

kompetencer	  

2. at	  50	  procent	  er	  under	  uddannelse	  eller	  lign	  aktiviteter	  senest	  6	  mdr.	  efter	  færdiggørelse	  af	  TIMI	  

ASIMI	  

3. at	  de	  unge	  selv	  opsøger	  TIMI	  ASIMI	  og	  Piorsaavik,	  Piareersarfik	  med	  henblik	  på	  optagelse	  

4. elever	  og	  instruktører/lærere	  oplever	  undervejs	  i	  TIMI	  ASIMI	  overvejende	  en	  positiv	  udvikling	  i	  de	  

enkelte	  elevers	  holdninger,	  opførsel	  og	  perspektiv	  på	  egen	  fremtid.	  

5. TIMI	  ASIMI	  kommer	  på	  finansloven	  i	  slutningen	  af	  2014	  	  

	  

Pædagogik	  og	  pædagogisk	  metoder	  

TIMI	  ASIMI	  arbejder	  med	  unge	  mennesker,	  som	  ofte	  ikke	  føler	  sig	  accepteret	  af	  det	  omgivende	  samfund	  

eller	  systemet.	  Det	  er	  derfor	  ekstra	  vigtigt,	  at	  man	  i	  idegrundlag	  såvel	  som	  i	  praksis	  arbejder	  ud	  fra	  de	  

grundholdninger,	  at:	  
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• Alle	  mennesker	  er	  lige	  

• Alle	  mennesker	  er	  og	  har	  ret	  til	  at	  være	  forskellige	  

• Alle	  indeholder	  noget	  værdifuldt,	  som	  er	  vigtigt	  for	  samfundet	  og	  

• Alle	  har	  ret	  på	  respekt	  

	  

Overordnet	  skal	  TIMI	  ASIMI	  arbejde	  hen	  imod:	  

• At	  støtte	  og	  facilere	  personlig	  og	  faglig	  udvikling	  og	  modning	  

• At	  arbejde	  konstruktivt	  og	  målrettet	  med	  at	  forbedre	  den	  enkelte	  elevs	  svage	  sider	  

• At	  skabe	  et	  trygt	  og	  inspirerende	  miljø	  

	  

Udgangspunktet	  for	  opholdet	  i	  TIMI	  ASIMI	  er	  elevens	  situation	  og	  egne	  ønsker	  for	  opholdet.	  De	  fleste	  har	  

brug	  for	  stabilitet	  og	  struktur,	  andre	  for	  socialt	  nærvær	  eller	  voksenkontakt,	  mens	  andre	  igen	  behøver	  et	  

pusterum	  til	  at	  tænke	  sig	  om	  eller	  måske	  komme	  sig	  over	  en	  episode	  eller	  en	  periode	  i	  livet.	  TIMI	  ASIMI	  har	  

et	  normalt	  hold	  på	  20	  unge,	  og	  med	  regelmæssige	  4	  lærere	  (instruktører)	  skaber	  TIMI	  ASIMI	  rammer	  for	  at	  

dele	  i	  små	  hold,	  og	  kan	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  enkelte	  og	  støtte	  denne	  til	  at	  arbejde	  med	  sine	  personlige	  

mål	  –	  skridt	  for	  skridt	  og	  over	  så	  lang	  tid,	  som	  det	  nu	  måtte	  tage.	  Den	  beskedne	  holdstørrelse	  bidrager	  også	  

til,	  at	  eleverne	  opbygger	  et	  personligt	  forhold	  til	  TIMI	  ASIMI	  leder	  og	  instruktører.	  Vores	  erfaringer	  med	  de	  

6	  foregående	  hold	  viser,	  at	  der	  hurtigt	  opstår	  et	  mesterlæreforhold	  og	  tætte	  venskaber,	  og	  at	  de	  unge	  ofte	  

bruger	  vores	  instruktører	  og	  leder	  til	  at	  diskutere	  problemer,	  drømme	  og	  frygt	  med.	  Samtidig	  har	  eleverne	  

mulighed	  for	  at	  søge	  anden	  hjælp	  til	  personlig	  udvikling	  eller	  hjælp	  til	  problemer	  såsom	  coaching	  og	  

rådgivning.	  
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Den	  trygge	  atmosfære	  styrkes	  af	  en	  meget	  struktureret	  hverdag	  med	  rutiner,	  faste	  møde-‐	  og	  spisetider,	  

fysiske	  udfordringer	  og	  opgaver,	  der	  ikke	  overstiger	  de	  unges	  aktuelle	  ressourcer	  og	  helt	  klare	  regler	  for	  

opførslen	  som	  f.eks.	  at	  man	  skal	  møde	  til	  tiden	  og	  vise	  respekt	  overfor	  eleverne	  og	  ansatte	  i	  TIMI	  ASIMI.	  

	  

Reglerne	  for	  på	  opførsel	  er	  de	  samme	  for	  alle,	  og	  det	  har	  konsekvens,	  hvis	  de	  ikke	  overholdes	  f.eks.	  bliver	  

eleverne	  trukket	  i	  løn	  (støtte),	  hvis	  de	  går	  tidligere	  eller	  møder	  senere.	  Omvendt	  er	  der	  en	  udbredt	  vilje	  til	  

at	  støtte	  og	  motivere	  eleverne	  til	  at	  kunne	  følge	  reglerne	  eller	  forbedre	  deres	  sociale	  adfærd.	  Eleverne	  står	  

således	  ikke	  alene	  i	  deres	  modnings-‐	  forandringsproces.	  

	  

Udviklingsmuligheder	  –	  kort	  

Der	  ligger	  et	  stort	  udviklingspotentiale	  af	  TIMI	  ASIMI	  projektet.	  Det	  gælder	  både	  i	  Nuuk	  og	  resten	  af	  landet.	  

TIMI	  ASIMI	  har	  derfor	  lagt	  vægt	  på	  at	  skabe	  endnu	  bedre	  rammer	  og	  tværfaglige	  samarbejder	  med	  

kommunen	  for	  Selvstyret	  og	  dermed	  skabe	  muligheder	  for	  de	  unge.	  Vi	  håber	  at	  vi	  i	  løbet	  af	  2014	  også	  kan	  

starte	  i	  Paamiut,	  Nuuk	  og	  Tasiilaq	  og	  derved	  skabe	  et	  helhedsorienteret	  projekt	  til	  gavn	  for	  alle	  unge	  i	  

KOMMUNEQARFIK	  SERMERSOOQ.	  	  

Kim	  Godtfredsen	  
PROJEKTLEDER	  

TIMI	  ASIMI	  ADVENTURE	  
	  


