
Ofte stillede Spørgsmål  
 

Spørgsmål fra Majoriaq Centre: 

Under højskoleopholdet når elev er blevet smittet med corona eller skolen er 
lukket på grund af corona? Hvad vil der ske? 

Svar: Citat taget ud fra højskolernes sekretariatets hjemmeside: For kostelever (det vil sige 
højskoleelever) skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på højskolen, indtil skolen genåbner. 
Det kunne være elever, som skolen ikke ved, hvor de ellers skal sendes hen. F.eks. kunne det være 
internationale elever eller elever uden andet hjem. 

Nogle grønlandske elever har ment og forstået, at de skulle flytte ud af højskolen og bo hos familien i 
Danmark. 

Højskolen er forpligtig til at have sine eleverne på højskolen. Der skal være en hel klar melding om at 
grønlandske elever skal blive boende på højskolen. (Der var tilsvarende ordning for andre 
”internationale elever”). Den skriftlige melding burde have været videresendt til elevens Majoriaq 
center. Denne oplysning om elevens retstilling er hentet på WWW.hojskolerne.dk  

Majoriaq Center vil gerne have flere højskoleelever, men har ikke midler til 
flybilletten til Danmark.  

Hvad kan vi gøre?  

Svar: 

Snakke med eleven og dens forældre om de vil betale for transportudgifterne, i det tilfælde at elevstøtten 
er sikret og at der er en rimelig handlingsplan for eleven. 

Nogle kommuner har i budget afsat midler til bl.a. højskole ophold; det kan f.eks. være under kommunens 
kulturelle forvaltning: Få evt. ansøger til at undersøge muligheder, bemærk at det er til rejseudgifter. 

 

Majoriaq center har modtaget en regning eller faktura fra en højskole om at 
betale ”en afregning eller en slutopgørrelse for en elev, der hører under 
elevstøtten:  

Skal Majoriaq betale for denne regning?  

Svar: 

http://www.hojskolerne.dk/


Nej, al afregning om elevens højskole betaling, som er elevstøtten skal afregnes 
således: 

Majoriaq giver højskolen besked (pr. mail) om korrekt betaling  

• Beløbet faktureres kvartalsvis bagud. Ved årsafslutning skal højskolen fremsende 
faktura primo januar. Modtageren af faktura skal have flg. ordlyd, ellers vil 
Selvstyrets regnskabsafdeling ikke godkende fakturaen: 

Fremsendes pr. email i én scannet (pdf-fil) til  faktura@nanoq.gl og cc til ISN@nanoq.gl  

Grønlands Selvstyre, 
ISN 
Departementet for Arbejdsmarked 
GLN nummer 5790001955465 
Postboks 930 
3900 Nuuk 
 

Majoriaq skal hver måned i hele 11 måneder i sætte 4.400 kr. (2 semestre) 

Majoriaq skal hver måned i 5,5 måneder isætte 4.400 kr. (1 semester)  

 

 

En højskoleelev, der er under 18 år, vil flytte til en anden højskole eller 
afbryde sit skoleophold.  

Henvendelsen til Majoriaq Center kan være fra elev eller fra elevens højskole.  

Hvad er reglerne for betaling? 

Svar:  

Se side 3 og side 6 i Proceduren Hvem, gør hvad, hvornår.  
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