
Kalaallit illuisa sullissineranut højskolertunut paasissutissiineq. 

Sullitat/ Kikkut pineqarpat  : Majoriami  Højskolertarnermut 
aaqqiissussutaasoq malillugu højskolertunut  aammalu  qallunaat nunaani  
kalaallit illuisa aqqutissiuisunut.                                                  Okt 2020  

 

 

 

 

 

Kalaallit illuisa nittartagaani www.groenlandskehuse.dk  kalaallit illuisa immikkortortai   
takusinnaavatit: 

Kalaallit illuisa uku højskoolit  sullitarai . 

DGH, Ålborg: Vrå Højskole, Vrå,    Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 

DGH,Aarhus: 

Egå Ungdomshøjskole ved Århus, Kalø Sproghøjskole i Rønde, Idrætshøjskolen i Århus, 
Hadsten Højskole, Rønde Højskole, Uldum Højskole, Egmont Højskolen i Odder. 

DGH, Odense : 

Brenderup Højskole, Vejle Idrætshøjskole, Ungdomshøjskolen ved Ribe,  Scenekunst 
Højskolen i Snojhøj, Nordfyns Højskole. 

DGH, København:    Bornholms højskole,  Gerlev Idrætshøjskole 

 

 

Aqqutissiuissisussat uani 
nassaarisinnaasavat : 

København : www.sumut.dk 

Aarhus : www.groenlandskehus.dk 

Aalborg : www.dgh-aalborg.dk 

Odense: www.dgh-odense.dk 

 

http://www.groenlandskehuse.dk/
http://www.sumut.dk/
http://www.groenlandskehus.dk/
http://www.dgh-aalborg.dk/
http://www.dgh-odense.dk/


 

 

 

Kalaallit Illuisa tikilluaqqusilluni  ataatsimiisitsineranik peqataaneq. 

Kalaallit Illuisa qaninnerpaaq sullissisui  ukiap ilaanni  højskolerfigisannukassapput.                                                                                                                  
Sullissisut  højskolerfinnut  kalerriisareertarpoq, taamaammat pingaarpoq illit  
ataatsimiinissamut  aggissasutit , ilinnut  paasissutissat amerlammata  kikkuunerlutik ilinnut 
ilisarititsiniarput,  qanorli illit Kalaallit illuisa sulisui atorluarnissaannut  nassuiaasissallutik. 

Ilinniagaqarnermut ilitsersuisarneq:  
Martsip aallaqqaataannginneranik  Kalaallit Illuisa  ilinniarniarluni ilitsersuisui 
naapeqqissavatit. Ilinniaqqinnissannut aqqutissiorneqarnissannut neqeroorfigissavaatit.  
Iliuusissatut pilersaarusiortareernikuuvutit soorlu  siunissami suna ilinnialerusullugu , 
immaqaluunniit qaffassarusullugu qinnutigerusullugulu . Ilinnialernissamut  qinnuteqaat 
immersornissaannut ikiortissinnaavutit qinnutigisimagukkit imaluunniit www.sullissivik.gl  -
likkut GUX-mut imaluunniit  inuussutissarsiutinik  ilinnialerniarluni qarasaasiami toqqaannaq  
immersuinermik ilitsersortinnissamut qinnuteqarsinnaavutit.  Eqqaamaguk pappiliaatitit 
.piareeqqatittussaagakkit, inaarutaasumik uppernarsaatit, Nem.id-lu piareerlugulu. 
Eqqaamassavatit qinnuteqaatinnut ilanngussassat  : Højskolersimanermut uppernarsaatit 
imaluunniit  højskolimiit oqaaseqaatimik  qinusareersimanissat . 
 
Kalaallit illuisaniit siunnersortinneq, tapersersuinerlu: 
Ima inissisimalersinnaavutit , allaat eqqarsaatigalugu højskolernerit unitsittariaqalerlugu 
imaluunniit inuttut  inooqatigiinniikkulluunniit  ajornartorsiuteqalerlutit. 
Siullermik højskolimik ilinniartitsisut/ saaffigisartakkat ajornartorsiutigisannut apuusissaatit, 
ikioqqullutillu. Taakkuullusi nalilersussavarsi Kalaallit Illuisaniit  ikiortinnissaq, nutserinissamul- 
Luunniit  pisariaqartitsinerlutit  ataasiaannarluni, uteqattaartunullu  pisimasunullu . 
Atuarfinni attaveqaatit Kalaallit Illuisa sulisui ikiortissarsiorluni saaffigeqqaasavaat . Tassaniit  
ajornartorsiutinut  siunnersorneqarlutit  tapersersorneqarsinaalissaatit. 
 
Nutsernissamut aammalu napparsimalersinnaanermut sillimmasigaanermut   
allagartartaarneq. 

 Eqqaamaguk  højskolimut tikissimalereeruvit, ullut tallimat qaanngiunnginneranik  
nutsernermut kalerriisagavit.    Højskolip adressia atussavat.                                                    
Inunnik nalunaarsuisarfimmut  www.borger.dk imaluunniit borgerservice aqqutigalugu 
nalunaarsuileruvit  qinnuigineqassaatit, nakorsarilerniakkat toqqaaqullutit.  Amerlanertigut 
højskolip  eqqaani nakorsiartarfimmut isumaqatiginninnikkuupput , taakkuli arlaat nakorsaq 
atornissaannut qinissavat. Højskoolip allaffia  apereqqaalaariuk.  

Arlaani anigorsinnaanngisamik  imaluunniit allamik nappaateqaruvit, pingaaruteqarpoq 
paasissutissaatitit nassartareersimassallugit. Najugaqarnermut uppernarsaat ( bopælsattest) 
imaluunniit Pas-sit uppernarsaatitut atussavat. 

Nutserniarnermut  imaluunniit  suliarinissaannut  ajornartorsiuteqaruvit , højskolimi attaviit  
aperisariaqassavat ikioqqullutit. 

Napparsimalersinnaanermut  sillimmagaanermut allagartaq ilinnut nassiunneqassaaq. 

http://www.sullissivik.gl/
http://www.borger.dk/


Pjece om højskoleordningen i Danmark for Majoriaq højskoleelever 

Målgruppe : Majoriaq Højskoleordning og De Grønlandske Huse i 
Danmark                                                                                                        okt.2020 

 

 

 

 

 

Se også oplysninger i www.groenlandskehuse.dk  som er en oversigt over alle DGH-er 
og  højskolerne.  

DGH, Ålborg: Vrå Højskole, Vrå,    Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 

DGH,Aarhus: 

Egå Ungdomshøjskole ved Århus, Kalø Sproghøjskole i Rønde, Idrætshøjskolen i Århus, 
Hadsten Højskole, Rønde Højskole, Uldum Højskole, Egmont Højskolen i Odder. 

DGH, Odense : 

Brenderup Højskole, Vejle Idrætshøjskole, Ungdomshøjskolen ved Ribe,  Scenekunst 
Højskolen i Snojhøj, Nordfyns Højskole. 

DGH, København:    Bornholms højskole,  Gerlev Idrætshøjskole 

 

 

 

 

Find din vejleder under: 

København : www.sumut.dk 

Aarhus : www.groenlandskehus.dk 

Aalborg : www.dgh-aalborg.dk 

Odense: www.dgh-odense.dk 

 

http://www.groenlandskehuse.dk/
http://www.sumut.dk/
http://www.groenlandskehus.dk/
http://www.dgh-aalborg.dk/
http://www.dgh-odense.dk/


Velkomst møde med De grønlandske Huse.                                                                               
Personalet i det Grønlandske Hus der er i samme region som højskolen vil komme til din 
højskole i løbet af efteråret. De har før kontaktet højskolen, og det er vigtig at du kommer til 
det møde, da der er mange informationer. De vil præsentere sig og fortælle dig, hvordan du 
kan bruge det Grønlandske Huses personale. 

Erhvervsvejledning: 
Inden 1.marts vil du møde de grønlandske huses vejledere. De vil give dig et tilbud om 
erhvervsvejledning. 
I din handleplan har du allerede skrevet, hvad du i fremtiden vil ansøge uddannelse eller 
opkvalificering. 
Du kan bede om blankethjælp til udfyldelse af  ansøgningsskemaet eller at få hjælp til at søge 
via www.sullissivik.gl for at søge online ansøgning på en gymnasial eller erhvervsuddannelse. 
Husk at du skal have dine eksamenspapirer, relevante papirer og Nemid med dig.  Husk også 
en udtalelse fra din højskole eller din højskolebevis, som du kan vedlægge i ansøgningen. 
 
Støtte og rådgivning fra DGH : 
Du kan komme i den situation, at du må overveje afbrydelse på højskole eller får personlige 
eller sociale udfordringer. Du skal i første omgang snakke med din huslærer eller 
kontaktperson på højskolen om I kan afhjælpe disse. I skal så vurdere om du bør have tolkning 
via de grønlandske huse til enkeltstående og påkrævede situationer. 
Din huslærer eller kontaktperson kontakter så de grønlandske huse om hjælp. Du vil så 
modtage rådgivning og støtte. 
 
Flytte adresse og søge sygesikringsbevis.                                                                                         
Husk at når du ankommer til Højskolen, skal du tilmelde dig folkeregisteret   inden 5 dage. Du 
skal bruge højskolens adresse. 

Ved tilmelding til folkeregisteret bliver du bedt om at vælge læge. For det meste vil højskolen 
anbefale en læge i nærmeste område, da de har aftaler med et lægehus. Hvis du har en 
sygdom, (kronisk eller andet) er det vigtigt at få dine relevante sundhedsinformationer med .    
Du skal dokumentere med en bopælsattest eller Pas. Hvis du har svær ved at gøre disse 
opgaver, skal du henvende dig til din kontaktperson på din højskole, som hjælpe dig .                      
Du vil derefter få tilsendt et sygesikringsbevis. 

 

http://www.sullissivik.gl/
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