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TNI Flex er en opkvalificerende uddannelse for dig, der endnu mangler kvalifikationerne for at være helt klar til den normale TNI uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.
TNI Flex styrker dine personligekompetencer og gør dig skarpere inden for en række fag
med det formål, at du bliver motiveret til at uddanne dig videre.

Grundfag

• Grønlandsk
• Dansk

• Engelsk

Linjefag

• IT
• Erhvervsøkonomi

• Psykologi service
• Samfundsfag

Temafag

• Studieteknik
• Personlig udvikling
• Kunst
• Teatre
• Bevægelse
• Samarbejde

• Præsentationsteknik
• Privatøkonomi
• Faglig læsning
• Projekt: erhvervslivet
• Projekt: julebasar
• Casetræning

• Matematik

ADGANGSKRAV
Unge, der ikke opfylder adgangskravene til en ønsket erhvervsuddannelse, har
mulighed for at gennemføre TNI–Flex. De unge skal være villige til at modtage den
hjælp de kan få, samt at de unge skal kunne tage ansvar for sin egen indsats under forløbet med støtte fra faglærere og studievejlederen på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk /
Campus kujalleq.
Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan hente på www.sullissivik.gl. Har
du brug for hjælp kontakt din lokale majoriaq.
Ansøgningsfrist: 1. marts

STED OG START
Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk eller Campus
Kujalleq Qaqortoq.
Studiestart er i begyndelsen af august.

ØKONOMI
Uddannelsen er SU-berettiget.

OM SKOLEN
Grønlands Handelsskole, Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, skaber fundamentet for fremtidens erhvervsfolk. Vi udbyder et bredt udsnit af erhvervsrettede og p raktikbaserede uddannelser inden for det erhvervsfaglige område. Hos os møder du de velkendte handelsskoleuddannelser samt en lang række akademiuddannelser, som gør os til det grønlandske erhvervslivs naturlige center for kompetenceudvikling samt viden- og erfaringsopbygning på det merkantile område. Velkommen til et fedt miljø fuld af dygtige, engagerede og innovative mennesker, der alle har viljen til både at udvikle og uddanne sig.

DET SOCIALE SAMMENHOLD
Vi ligger også stor vægt på det sociale liv og sammenhold. Det er nemlig
vigtigt for os, at du trives på din uddannelse, og at du har det godt sammen med dine klassekammerater. Derfor arrangeres der løbende forskellige arrangementer såsom introforløb med orienteringsposter hvor i alle får
en god start og lære hinanden at kende. Der bliver også afholdt fester arrangeret af klasserne og mange andre forskellige sociale aktiviteter i løbet af skoleåret.

WWW.NINUUK.GL

