
 

 

2. vejledningsmøde 

Elev og vejleder samtaler om de 3 mulige højskoler, som eleven har haft som første hjemmeopgave. Hvis 
elev ikke har valgt endnu, bør denne beslutning tages ved dette møde. Vejleder spørger om det er den 
rigtige højskole og hvorfor man vælger lige netop denne højskole.  Der kan også hentes nye oplysning via 
internet igennem: www.hojskolerne.dk.  Gå yderligere ind i højskolens egen hjemmeside.                                                               
Der vælges nu, hvilken højskole, man gerne vil på.  Elev og vejleder ansøger om elektronisk tilmelding eller 
skrive til højskolen for at tilmelde sig. Majoriaq vejleder skal notere evt. i tilmelding eller pr. e-mail at 
Majoriaq vil støtte økonomisk efter de regler, der findes.                                                                                                                        
Vejleder og elev snakker om at den godkendelse til at gå på højskolen, vil i første omgang meddeles til 
eleven og eleven skal se efter svar fra Højskolen igennem sin e-mailkorrespondance. Hvis man står på 
venteliste fra højskolen, skal der nok kikkes efter anden højskole.                                                                         
Se evt. videoen: Gør dig klar via Majoriaq Kujalleqsfacebook side under Videoer. 

Hvis der er mere tid sammen med vejleder, kan man kikke på elevens forventningsliste.  

Vejleder og elev snakker om tjeklister. Her er det vejlederen i Majoriaq, der uddelegere opgaverne.                                                                                                                    
Har elev PAS? Hvis man ikke har PAS, skal elevens næste opgave være at anskaffe Pasfoto, ansøge om PAS 
hos politiet. Elev skal selv betale for sit PAS.                                                                                                         
Besøg hos tandlæge og anskaf vigtige medicin fra sygehuset. Her skal vejleder også oplyse at akutte 
tandlægebehandling i Danmark skal betales af elev. Derfor skal opgaven effektueres så hurtigst muligt.    
Elev skal fortælle sin tandlæge at man skal være i Dk og derfor vil have en kontrol af sine tænder.                                                                                                          

http://www.hojskolerne.dk/


 

Elev opgave nr.2 ( Hjemmeopgave ) 

Eleven afventer brev fra højskolen via sin e-mail. Når godkendelsessvar om at blive elev på højskolen via 
brev/ e-mail er modtaget, kan e-mailen sendes videre til Majoriaq vejleder. Majoriaq giver besked om ny 
møde for eleven, så hurtigst muligt. Eller tage brev med til næste møde. Husk brev lægges i højskolemappe 
og gives til vejleder. Der vil i mailen måske ligge en Velkomstbrev allerede.  

Andre opgaver: 

Elev bestiller tid til tandlægebesøg eller andre ønsker, hvis man går til psykolog eller terapeut, skal disse 
afklares inden rejsen. Hvis man bor i en bygd skal man samtale med vejleder i den lokale Majoriaq Center, 
hvordan de praktiske ting kan ordnes. 

Få taget Pasfoto og ansøg om PAS hos den lokale politi. Hvis man bor i en bygd, sørg for at ringe til politiet 
og spørg hvordan den nemmeste måde at få sig et PAS.  

Få navn på den kommende Kontaktfamilie i Danmark, Adresse, e-mailadresse, telefonnummer  

 


