
Vejledning til brug for forventningslisten for kommende højskoleelever til DK og 
for Majoriaq vejleder:                                                                                        22/11-2019 

Forventningslisten er ideer til afklaringssamtale med de kommende højskoleelever. 

Der er ca. 

 45 samtaleemner. 

Forventningslisten er både på dansk og grønlandsk. Der hvor ansøger er stærkest bruges det nemmeste 
sprog. 

Samtalen mellem vejleder og ansøger kan både være på dansk eller grønlandsk.  

De forskellige samtaleemner kan tages før, under og efter visiteringssamtalen og kan bruges til at gøre de 
kommende elever klar til højskoleopholdet. 

Mange af emnerne kan gentage sig, og det er med god grund. 

Det er ikke meningen at alle spørgsmål skal svares med det samme.   

Skemaet kan tages med ved hver møde, for den vil danne elevens holdninger over for evt.  møde med det 
kommende højskoleliv. 

Der er ikke noget facitliste. Det er elevens egne holdninger og værdier, der fremkommer som resultat. 

Ved den tomme lodrette felt kan der laves flueben for hver emne, når man har gennemgået emnerne 
inden.  En halv streg kan tenderer at man vil komme tilbage til samtale emnet. 

Metoder: 

1. Borger/ ansøger kan efter ønske selv arbejde med skemaet og selv vælge en afkrydsning ud for 
hver nummer. 

Efter at have udfyldt skemaet kan vejleder i Majoriaq og ansøger samtale om emnerne.  

2. Vejleder og borger kan sammen arbejde med skemaet og eleven vælger selv sin egen afkrydsning. 
Undervejs kan Majoriaq vejleder og ansøger samtale om emnet med det samme. 
 

Vejlederens vurderinger: 

Vejlederen kan kopiere resultatet til eget brug og derved kan der fremkomme nye spørgsmål til kommende 
elever. Vejleder kan ud fra fornuftig hverdags situationsfornemmelser stikke en finger i jorden, for at 
vurdere om eleven er klar til et højskoleophold i forhold til højskolens egne værdier. 

Eks: ved nr2.  At have gode karakter for at klare min højskole. 

Hvis eleven har valgt at det er meget vigtig har eleven måske en forventning om at det valgte 
højskoleophold vil undervise en i faget dansk og engelsk og derefter gå til prøve. Højskolerne er 
eksamensfrie og der må ikke holdes eksaminer. Derfor er det godt at vejleder i Majoriaq og kommende elev 
for snakket om emnet. 



Der er højskoleelever , der er vendt tilbage til Grønland efter 14 dage , da vedkommende  troede, at eleven  
ville lære dansk og engelsk  på et niveau, de havde troet før de rejste til højskolen. 

Emnerne kan være gode  tiltag  til at få snakket igennem , hvad  elevens familie, højskolen, Majoriaq, 
samfundet i Dk har af krav  og forventninger til  den kommende elev. 

Nr Spørgsmål, Holdning Meget 
vigtig 

Vigtig Mindre  
vigtig 

11 At have  valgt den rigtige  højskole     X   
23 At kunne spise grønlandsk mad       /  

 


