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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ” Selvstyrets 
bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om studie- og ordensregler på 
Ilisimatusarfik” 

 
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen om at 
komme med eventuelle bemærkninger til ’Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om studie- og 
ordensregler på Ilisimatusarfik’ 
 
På baggrund af det tilsendte, har Handicaptalsmandsinstitutionen følgende bemærkninger til § 3:  
 
Grønland har ratificeret handicapkonventionen og i denne understreges retten til uddannelse i artikel 24. 
Dette indebærer for eksempel at der foretages en rimelig tilpasning til den enkeltes behov. 
 
Tilioq foreslår at der i § 3 indføres en reference til at studiereglerne også kan omfatte særregler for 
studerende med handicap. 
 
For at studerende med handicap har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med alle andre, kan 
der være behov for at lave særregler. Nogle studerende med handicap kan for eksempel have behov for at 
tage deres studie over længere tid, de kan have behov få mulighed for at tage hjælpemidler med til deres 
undervisning og eksamen eller lignende  
 
På baggrund af dette foreslås der at man for eksempel indføre ordlyden: 
 
 § 3. Studie- og ordensreglerne skal omfatte følgende:  
1) Regler om studieaktivitet, herunder regler om studiemæssig fremdrift og hvordan der skal forholdes ved 
sygdom, barselsorlov, orlov, eventuelle særordninger for studerende med handicap mv. 
 
Tilioq er bekendt med at studerende med handicap på Ilisimatusarfik, har fået fravær fordi den 
studerendes undervisning er blevet lagt i et lokale som ikke er tilgængeligt for den pågældende studerende. 
Den studerende er derfor blevet dobbelt straffet. For det første har den studerende ikke kunne deltage i sin 
undervisning, og oveni det er den studerende registreret med ulovligt fravær. 
 
På denne baggrund foreslås det, at der yderligere medtages et forbehold for særlige normer om elevernes 
studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse med følgende ordlyd: 
 
Institutionen kan blandt andet fastsætte nærmere studieregler om særlige normer om elevernes 
studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse, herunder om følgende: 
 
Institutionen kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et 
eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage 
aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde 
midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. 
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