
 

 
 

CV Mille Bianco Schiermacher    

        
Forskningsprofil: Arbejder med at undersøge mekanismer i samfundet der skaber udsathed blandt 

grønlandske borgere i Grønland og Danmark. Arbejdet indbefatter at inddrage målgruppen samt et 

strukturelt og politiske niveau, for at skabe forandringer i samfundet. 

Ansættelser 

2022 - Ph.d. Studerende ved Afdelingen for Samfund.  

2019 -2021 Intern forsker hos Kofoeds skole 

Gæsteunderviser på Socialrådgiveruddannelsen, Ilisimatusarfik: Sociale Forhold 6. semester 

forår 2021 

Ansvarlig for ”Fra Grønland til gaden -en undersøgelsen om migration mellem Grønland og 

Danmark.  Herunder udfører af dataindsamling samt dataanalyse og forfatter på 

undersøgelsen.  

 Producent og tilrettelægger af podcastserien ”Rigsfællesskabets spiral til hjemløshed” 

2010 - 2019 Programleder Det Grønlandske Hus 

Grundlægger af og projektleder for mentorordningen ILIK, et forebyggende integrations-

projekt, der har til formål at reducere antallet af udsatte grønlændere i Danmark. Herunder 

daglig ledelse og udvikling af projektet. 

Koordinator på et samarbejdsforum, der organiserer de aktører, der arbejder med udsatte 

grønlændere. Et samarbejde mellem Det Grønlandske Hus og Københavns Socialforvaltning. 

Herunder opgaver med strategiplanlægning, mødeplanlægning og mødeledelse samt 

udarbejdelse af beslutningsforslag og planlægning og afvikling af temadage og delprojekter. 

2017- 2018  Drømmen om et bedre liv – en undersøgelse blandt unge udsatte grønlændere i 

Københavns udsatte-miljø.  

Ansvarlig for undersøgelsen.  

Forfatter og ansvarlig for dataanalysen på undersøgelsen. 

2016 -2021  Københavns Udsatteråd 

Udpeget af Socialforvaltningen til at repræsentere udsatte borgere i forbindelse med at 

debattere med og rådgive ved kommunale indsatser og initiativer, der har indflydelse på 

hverdagen for Københavns udsatte borgere. 



 

 
 
2010- 2017  Rådet for Socialt Udsatte  

To perioder som medlem af Rådet for Social Udsatte udpeget af Børne- og Socialministeriet 

som talerør og repræsentant for udsatte i Danmark. Herunder konsulent, medforfatter og 

redaktør på Rådets to rapporter om udsatte grønlændere. 

2013- 2016 Medlem af Socialstyrelsens nationale følgegruppe  
 Udpeget af Socialstyrelsen til at følge og evaluere arbejdet under strategien for socialt 

udsatte grønlændere. 

2013 – 2015  Dagens Grønland 

Ide- og projektstyrer samt forfatter på baggrundsartikler til dagensgrønland.dk, et interaktivt 

undervisningsmateriale om Grønland til elever i folkeskolen og grundskolen. 

www.dagensgronland.dk  

 
Uddannelsesdata 

2018 Procesledelse, Danmarks Journalist Højskole; København 
 
2010 Projektstyring, Niels Brock, København  
 
2010 Cand.scient.anth. Københavns Universitet  
 
2007 Bachelor i antropologi.  
 

 

http://www.dagensgronland.dk/

