
Krav og overvejelser inden du ansøger 
 

• En handleplan om videre uddannelse. Hvad vil jeg bruge 
højskoleopholdet til? 

• Du skal være færdig med folkeskolen og skal kunne tale 
og læse dansk på et niveau, så du kan følge med i 
undervisningen. 

• Du skal være fyldt 18 år til almen højskole. 
Du skal være lige fyldt 18 år og ikke fyldt 20 år når du 
slutter højskoleopholdet, hvis du vælger en 
ungdomshøjskole. 

• Er motiveret til et højskoleophold i Danmark.  
• Du må ikke have problemer med misbrug af f.eks. spiritus 

eller euforiserende stoffer. 
• Det er et krav at du tager hjem efter dit højskoleophold. 
• Kunne dokumentere behovet for et højskoleophold fra din 

nuværende studievejleder og uddannelsesinstitution eller 
praktikplads. 

Økonomi 
• Din uddannelsesstøtte via Majoriaq på 4.400 kr. pr. 

måned dækker din betaling på højskolen for kost og logi 
og undervisning. Du vil modtage 500 kr. om ugen i 
lommepenge. 

• Visse udgifter skal du kunne selv medfinansiere. Eks. 
Studierejser, materialeforbrug, tandlæge og lægebesøg. 
Af dine lommepenge skal du betale for dine 
undervisningsmaterialer. 
Disse økonomiske forhold skal du sammen med din lokale 
Majoriaq sikre og tilvejebragt inden du tager af sted. 

• Du kan ansøge om rejsen til og fra Danmark igennem din 
lokale Majoriaq.  

 
 
 
 
 

 
Højskole i Danmark 

via Majoriaq 
 

Mangler du et fagligt, særligt sprogligt og 
personligt løft for at komme videre i 
uddannelser,  
 
Forberedelse til optagelse ved visse 
uddannelser.  
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Ansøgning  
 
Før du søger om optagelse på en dansk højskole, skal du henvende dig til 
din lokale Majoriaq for oplysning om højskolemuligheder i Danmark. 
Du skal i første omgang udfylde og aflevere Majoriaqs ansøgningsskema og 
bilag tilbage  til Majoriaq.  
Hvis du opfylder alle krav, vil du blive visiteret til et samtale om et 
eventuelt højskoleophold.  Vejleder i Majoriaq vil kontakte dig omkring 
afklaring før godkendelse og sammen lave en handleplan for dit 
højskoleophold. Du vil vælge og ansøge din højskole sammen med vejleder 
i Majoriaq. 

Du kan ikke søge om optagelse på alle højskoler. Vejlederen på din 
lokale Majoriaq kan fortælle dig, hvilke højskoler du kan blive optaget 
på. 
De fleste højskoler starter i august og slutter juni. 

Du vil derefter modtage et svarbrev omkring din ansøgning fra højskolen. 
Du og din vejleder vil arbejde videre med planerne for opholdet. 
Det bliver dig, der kommer til at lave det meste af opgaverne. 
Din lokale Majoriaq betaler for indmeldingsgebyret. 
Bemærk: Du kan ikke tage familie eller børn med på højskoleophold. 
  
 
Vigtige spørgsmål, som du skal have afklaret med, når du snakker første 
gang med din vejleder i din lokale Majoriaq: 
   
Har du selv sparet op til et højskoleophold? (studierejse, ekstra lommepenge 
m.v.) 
Hvilke interesserer og ønsker har du, til brug for den valgte højskole?  
 
 
 
 
 
 
 

Højskoler i Danmark - før, under og efter 
 
Inden du tager af sted sker en afklaring af forskellige forhold: 
Hvad du skal have med af personlige ting. Pas og bank er obligatorisk. 
Læge og tandlægebesøg. 
Forsikring. 
Din handleplan 
Din økonomiplan. 
Besøgsfamilie i DK. 
Vil du selv betale for din billet ? 
 
Under dit højskoleophold: 
Hvis du under dit ophold, får problemer, skal du først kontakte din 
kontaktperson på Højskolen, som derefter sammen med dig udreder en 
løsning. Vejleder på Det Grønlandske Hus kan også blive involveret i din 
uddannelsesplaner. 
Du kan ikke flytte til en anden højskole midt i skoleopholdet. Afbryder du 
opholdet, skal du betale for de næste 4 ugers skoleophold. 
Lige før du rejser hjem igen, får du nye instrukser om hjemrejsen. 
Du skal følge din handleplan evt. søge uddannelse inden 1. marts.  
Det anbefales, at du ikke tager hjem i juleferien. 
 
Efter dit højskoleophold: 
Du skal aflevere en kopi af dit højskolebevis. 
Du skal sammen med vejlederen i Majoriaq følge op på din handleplan. 
 
Du kan yderligere søge om andre oplysninger på 
www.hojskolerne.dk 

 
 

Der er ingen ansøgningsfrist. 
Det kommer an på din handleplan. 

Du søger via din lokale Majoriaq. 
 


	Majoriaq

