
TIL SKOLERNE I ILULISSAT 
Læringstilbud, tilmelding og priser for besøg 
på Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter. 

Send oplysningerne til isfjordscentret@isfjordscentret.gl

Navn, email & telefon nummer til læren
Skolens Navn

Klassetrin
Antal elever
Ønsket dato for besøget
Foretrukket tidspunkt på dagen

Hvilket tilbud ønskes 1, 2 eller 3?

Betales der ved ankomst eller via faktura?
Hvis ja, skriv da GLN nummer og faktura email

TILMELDINGSFORMULAR 

KANGIATA ILLORSUA 

KANGIATA ILLORSUA, SERMERMIUT 2089, 3952 ILULISSAT, TLF +299 555588



LÆRINGSTILBUD

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter er også et sted hvor vi arbejder med 
læring, laver læringsmaterialer til skoleelever i Ilulissat, i Grønland og til ele-
ver i hele verden. 

Målet er at bidrage med undervisningsmaterialer og tilbud der er tilrettet læ-
ringsmål for alle klassetrin i det grønlandske skolevæsen 
For at sikre det bedste læsringsmiljø ved besøget, forbeholder Isfjordscentret 
sig ret til at vurdere hvor mange klasser der kan tilmeldes i samme tidsrum. 

Tilmelding sker efter først til mølle princippet, så vær i god tid hvis du ønsker 
en bestemt dato for besøget. 

Isfjordscentret arbejder sammen med Kivitsisa, Naturinstituttet, Klimaforsk-
ningscentret og Arktisk Station samt med en række folk herfra med lokal vi-
den. Vores undervisningsmateriale er under løbende udarbejdelse, og vil blive 
lanceret over de næste år. Indtil da kan I som undervisere bruge udstillingen i 
Kangiata Illorsua i jeres undervisning som det er beskrevet i tilbud 1. 
Tilbuddene 2 og 3 vil kunne bestilles fra september 2022. 

TILBUD 1

I tilrettelægger selv målet med besøget og I går selv 
rundt i udstillingen. 
Det er en fordel at have defineret et emne I vil un-
dersøge. 
Et besøg varer op til 45 minutter 
Åbningstid mellem 10 - 12 
Tilmelding skal ske med 14 dages varsel 

Pris pr klasse/gruppe op til 25 elever  0 kr. 

TILBUD 2

Omvisning med guide. Hvis vi ikke har en grøn-
landsk guide, håber vi at den medfølgende lærer kan 
oversætte til grønlandsk. 
I har et emne som I gerne vil fokusere på  
Skriv lidt om emnet og hvordan I arbejder med det 
Et besøg varer op til 45 minutter 
Tilmelding skal helst ske med 14 dages varsel 

Pris pr klasse/gruppe op til 25 elever  150 kr. 
 
TILBUD 3

Workshop i Islaboratoriet og adgang til udstillingen  
Islaboratoriet tilbyder hands on workshops, hvor 
eleverne eksperimenterer og undersøger den is, som 
vi er omgivet af.  
Islaboratoriet er en del af Kangiata Illorsua og 
undervisningen foregår udendørs hvis forholdene 
tillader det  
Et besøg varer op til 60 minutter 
Underviser: Jørgen Kristensen  
Sprog: Grønlandsk  
Workshoppen tilrettelægges forhold til elevernes 
klassetrin 
Tilmelding skal helst ske med 14 dages varsel 

Pris pr klasse/gruppe op til 20 elever  500 kr. 


