
Ofte stillede spørgsmål : 

Spørgsmål fra højskoleelever:  
Min højskole lukker pga. corvid19? Hvad gør jeg som elev fra Grønland?  

Svar:   

Du skal blive på højskolen. Elever bør helst ikke tage hjem til Grønland. Og følge de regler som højskolen 
vejleder om. Der skal nok testes to gange om ugen.  

 

 

 

Hvor kan jeg (højskoleelev) være i juleferien, hvis jeg ikke kan være hos familie 
eller venner i Danmark? 

Svar:  

Citat fra Procedure side 8:  
 
Hvis en elev ønsker at rejse til Grønland i forbindelse med jul, aftales dette mellem eleven, højskolen og 
hjem-Majoriaq. Det skal gerne være aftalt i forbindelse med udarbejdelsen afhandleplanen forud for 
højskoleopholdet. Udgiften til hjemrejse til jul, skal altid dækkes af eleven selv. 
 
Ønsker en elev ikke at rejse til Grønland i julen, skal eleven sammen med højskole og hjem-Majoriaq sikre 
sig, at der findes en anden løsning for elevens ophold i julen. Nogle højskoler tilbyder eleverne, at de kan 
opholde sig på højskolen i julen, andre gør ikke. At samle elever fra de forskellige højskoler på én højskole i 
julen, kan være en mulighed (Vrå Højskole tilbyder typisk at samle grønlandske elever hos dem i julen), en 
anden mulighed kan være, at eleven besøger familie eller venner i Danmark i julen. En løsning for hver 
enkelt elev skal så vidt muligt være på plads før vedkommende starter på højskoleopholdet. 
 
Evt. rejseomkostninger i forbindelse med juleferie aftales mellem eleven og hjem-Majoriaq. 
 

En i min familie er blevet meget syg og er døende. Kan jeg tage hjem?  Hvem 
betaler min rejse? 

Svar: 

Se side 8 i procedure i  
 
Akut rejse ved alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familien betales af Majoriaq gennem den 
månedlige elevstøtte afregning med selvstyret / ISN.  
Der skal indhentes et dokumentation fra den lokale sygdom eks dødsattest eller andet. Den lokale Majoriaq 
rekvirerer efter dokumentation og bestiller også returbillet til eleven.  
 



Jeg har været til akut tandbehandling: Kan jeg få støtte til betaling af regningen?  

Svar :citat fra side 3 under økonomi / økonomiske rammer  

Tandlæge (Note nr. 8). 

I retningsliner vedr. Majoriaq-højskole ordningen har det i tidligere retningsliner været sådan, at 
højskoleeleven var under samme regler vedr. betaling for tandlægebehandling som andre 
grønlandske studerende i Danmark. En ordning som indbefattede en central faglig vurdering af, 
om behandlingen var betegnet som akut. Denne ordning er ændret, sådan at grønlandske 
studerende (f.eks. på videregående uddannelser i Danmark) er inde under Selvstyrets 
generelle rejse-forsikringsordning. 

Majoriaq-højskole-rejser til og fra skoleopholdet er langt overvejende betalt af elevens 
kommune (via Majoriaq), så derfor er Majoriaq-højskoleelever ikke med i Selvstyrets rejse-
forsikringsordning. Dermed er Majoriaq-højskoleelev heller ikke med i en 
tandlægeforsikringsordning.  

ISIIN og GCDH har behandlet og vurderet sagen indgående, og der er ikke hjemmel i 
”elevstøtte-loven”, som er grundlaget for højskolebetalingen”, til at dække en akut 
tandlægebehandling.  

GCDH anbefaler, at eleven for afrejse fra Grønland får foretaget tandlægetjek og –behandling. 
Derudover er tandlæge-forhold et emne, som nøje skal drøftes og afklares ved udarbejdelse af 
handleplan og klargøring af eleven forud for højskoleopholdet. 

 

Jeg skal betale en hel del til medicin. Kan jeg få støtte til betaling af medicinen?  

Svar: 

Elev skal inden afrejse fra hjemby snakke med sin læge, hvis man har medicin, som er livsnødvendige eller 
spørge efter kondomer, p-piller og andet, der kan minimere sin medicin -forbrug under opholdet.  

Se under økonomiske rammer note 16:Citat 
Udgift til medicin og læge, og evt. transport i den anledning betaler som udgangspunkt af eleven. Men 
eleven kan søge hjemme-Majoriaq om dækning af udgifter, evt. ved hjælp fra højskolen med betaling / 
udlæg. (Note nr. 16). 
 
Medicin kan betales af eleven via sine lommepenge. Hvis der er tale om store udgifter til medicin, så kan 
højskoleeleven ansøge hjemme-Majoriaq. 
 
 
 
Højskoleelever spørger om at få støtte til studierejse under højskoleopholdet.  

Svar: 

Til eleven: Du kan også samle nogle af dine lommepenge, så du har ekstra penge til studierejsen. 

Se Note 13 og 14 i økonomiske rammer og økonomi oversigt over ydelser og udgifter  



Alle højskoler arrangerer én eller flere studierejser under et højskoleophold. Departementet for 
Arbejdsmarked betaler for én studierejse, regnet over en periode på 10 måneder. Maksimalt 5.000 kr. 
Højskolen medtager udgiften i den kvartalsvise/halvårlige afregning med ISN. Nogle kommuner betaler for 
studietur i det andet halvår, og det skal fremgå af elevens handleplan. (Note nr. 13 og note nr. 14). 
Studierejse skal aftales og indarbejdes i elevens handleplan.  
 

 

 

 

 

Elev henvender sig til Majoriaq Center:                                                                                                                                       
Jeg har endnu ikke modtaget lommepenge fra højskolen. Hvad gør jeg? 

Svar: 

Elev under Majoriaq Højskole skal henvende sig til sin højskole (elevservice kontoret) og spørge efter de 
lommepenge, eleven skal modtage. Hvis der ingen reaktion er, skal elev kontakte sin Majoriaq center, hvor 
der fremkommer en løsning som ofte indebærer en henvendelse til højskolen/administration. 

Svar: Se procedure i www.iserasuaat.gl  se side 10 i proceduren under højskolen: 

Højskolen står for den ugentlige udbetaling af lommepenge på 500 kr. til eleven. (Højskolens opgave).  

 
En højskolelev vil afbryde højskoleophold før tiden: Se under generelt. 

Svar: Se side 3 i proceduren i www.iserasuaat.gl:  

Særligt for højskoleelever under 18 år. Formelt er der mulighed for at elev, der ikke er fyldt 18 år kan være 
på højskoleophold i Danmark. Dels er der to ungdomshøjskoler (Ribe og Egå). Dels kan elever, hvis 
vedkommende er fyldt 17,5 år være på almindelig højskole og skal formelt fylde 18 år, mens vedkommende 
er på højskole. Afbryder vedkommende inden det fyldte 18 år, udløser det ikke det danske statstilskud, og 
derved skal det forventes at højskolen kræver øget betaling fra eleven (forventet flere tusinde kroner ca. 
40.000 kr.) 

 
Andre relevante oplysninger om afbrydelser  
 
Generelt: Andre oplysninger om at gennemføre højskoleopholdet  

GCDH har opgjort over de seneste 5 år antal højskoleelever, som afbryder højskoleophold før tide: 

 

Halvårs højskoleelever:  Ud af 137 elever, afbrydelser 22 % (ca. 30 elever) Jo kortere opholdet er, er der 
flest afbrydelser 

Helårs højskoleelever: Ud af 133 elever, afbrydelser 8 % (ca 11 elever). 

Der er mange grunde til, at eleven gerne vil hjem og dermed afbryde højskoleopholdet: 

http://www.iserasuaat.gl/


• Pres fra forældre eller familien eller kæresten.  
 

• Kærestesorger, 
 

•  Hjemve 
 

• Vil hjælpe forældre i en akut situation, 
• Coronaskræk, kan ikke falde til på højskolen. 

 
• Forventninger til højskoleopholdet ikke afstemt før afrejse, måske forkert højskolevalg. 

 
• Vold mod andre, har for mange personlige problemer 

 
•  Problemer med druk eller euforiserende stoffer. (Hvor man bliver udvist fra højskolen og derfor må 

hjem i utide.) 
 

Ud fra proceduren, se side 6: 

Hvis en elev afbryder sit højskoleophold, har højskolen oplysningspligt til hjem-Majoriaq, DGH og GCDH. 
Oplysningerne fra højskolen til GCDH skal indeholde: Fulde navn og cpr.nr. samt en beskrivelse af årsagen til 
afbruddet. Højskolen har i samarbejde med hjem-Majoriaq pligt til at sikre sig, at eleven kan opholde sig på 
højskolen eller andet sted indtil hjemrejsen. Højskolen og Majoriaq skal desuden sikre sig at vedkommende 
kommer vel til Grønland, herunder at sikre at vedkommende kommer til lufthavnen på afrejsedagen. 
Majoriaq står for al bestilling af billetter og afholder typisk udgiften hertil, samt til ophold og forplejning 
undervejs på rejsen. (Bemærk at det ikke nødvendigvis er hjem-Majoriaq der afholder billetudgifterne). 
 
Det er vigtig at Majoriaq-vejleder har haft de indledende samtaler med eleven før hjemrejsen, så 
problemstillinger, forventninger m.v. bliver gennemdrøftet før højskoleopholdet.  
 
Det er vigtig, at eleven først snakker med sin kontaktperson på højskolen, eller samtale med det 
grønlandske huses vejledere og eventuelt med Majoriaq vejleder. 
 
Gode værktøjer for at undgå afbrydelser:  
I WWW.Iserasuaat.gl: Under Højskoleelever 
Forventningslisteliste for højskoleelev og vejledning dertil. 
Information til forældre 
Hjemve 
Kulturforskelligheder 
Fra Grønland til Danmark 
Gode og dårlige tanker  
Paarisa-Det gode liv  
For vejledere: Under procedure/ tibagebetalingsaftale. Ikke alle kommuner bruger denne. Dette for at 
fastholde højskoleeleven med sin handle -og økonomiplan. 

Ekstra regninger fra højskolen. eks cykel. afstemme med højskolen om ekstra regninger før afrejse.  

 


