
Ofte stillede spørgsmål  

Spørgsmål fra Højskole: 
Højskolen har kontaktet Majoriaq Center angående en elev. Hvorfor svarer 
Majoriaq Centre ikke vores mailkorrespondance? 

Svar:  

Så vidt muligt skal Majoriaq vejlederne give svar til Højskolen om en elev. Hvis det er et sprogligt barriere, 
snak sammen Majoriaq-kollegialt, måske kan en kollega svare meddelsen på dansk og styk et brev sammen.  

Til Majoriaq centre: Måske kan mail-korrespondancen ligge i din uønskede mails (SPAM) Tjek gerne disse 
hver dag. Det kan være en sag, som kan være ganske vigtig. 

 

Hvorfor er eleven ikke klargjort til et højskoleophold: 

Det kan være indhentning af adresseflytnings-samtykke fra forældre, kopi af dåbsattest til folkeregistret, 
handleplaner og info om kontaktfamilie.  

Svar fra GCDH:   Al klargøring af højskoleelever ligger hos Majoriaq Centre  

Anbefaling til Majoriaq Centre:  Brug de klargøringsværktøjer, der ligger under Iserasuaat.gl: Procedure og 
under højskoleelever. 

Under klargøring af eleven er det vigtig at eleven har en højskolemappe, f.eks. en ”klapmappe”, notesbog 
evt. en usb med de vigtigste papirer.  

Det at eleven selv har sine papirer med og giver eventuelt til sin kontaktperson på højskolen er en klar 
selvstændiggørelse af eleven.  

Hvorfor er der ingen handlingsplan for eleven?:  

Svar:  

Hvis Majoriaq Center ikke har lavet en handlingsplan for eleven.    

Den tomme Handlingsplan hentes i IT-reg under manualer og blanketter/ kommunale skemaer og 
blanketter under navnet Majoriaq –Højskole dansk og kan bruges, når man sammen med den kommende 
elev er igang med samtale om udfyldelse af handlingsplanen, derefter skal vejleder renskrive  
handlingsplanen i Itreg. 

Handlingsplanen skal være udfyldt, udskrevet og underskrevet af elev (og forældre hvis under 18 år), 
Majoriaq og afsendt pr. scannet fil til højskolen og Det grønlandske hus inden elevens afrejse fra Grønland. 
Det underskrevne handlingsplan uploades i IT-reg.  

Citat fra side 2 i procedure i www. Iserasuaat.gl 



Konkret elevdokument ”Handleplan” ”oplysninger, aftaler og handleplan vedrørende højskoleophold i 
Danmark” findes som elektronisk skrivebarmaske i Majoriaq’s database ”IT-reg”, hvorfra den også kan 
udskrives i word-format. 

Citat fra side 7 i procedure i www.iserasuaat.gl 

Majoriaq har følgende opgaver i forbindelse med Majoriaq-elever på højskoleophold i Danmark:  
 
At sammen med eleven grundigt udvælge den rigtige højskole, tilpasset elevens handlingsplan, behov, 
ønsker og evner samt muligheder og krav for højskoleopholdet. 
At sikre, at der klarhed om de økonomiske forhold for højskoleforløbet. Dertil skal udfyldes excel-arket med 
økonomioplysninger for elevens højskoleophold. Denne udfyldes og oplades i It-reg. 
At udarbejde en handleplan og indtaste denne i It-reg, hvori det tydeligt fremgår hvad formålet er med 
højskoleforløbet, samt hvad det videre forløb efter højskoleforløbet er. Handleplanen skal være indtastet og 
sendt til højskolen senest 14 dage før start på højskoleopholdet. Handleplanen opdateres løbende under 
højskoleopholdet efter behov. 
 

Højskolen har ikke modtaget betaling for eleven (økonomi)? hvad skal der gøres?  

Se side  9 i proceduren om hvordan betaling kan  ske og under www.iserasuaat.gl. Procedure/Økonomi. 

Brug eventuelt denne vejledning under klargøringsværktøjerne i www.iserasuaat.gl  .                          
Procedure: Højskoleløn, et eksempel (Word) 

Tjek om betaling er overført til den rette højskole. Der er eksempler på, at en anden højskole modtog en 
andens elevstøtte, og det giver så meget administrativ arbejde, med at overføre, tilbageføre midler. 

 

Oplysning: Betaling til højskolen for unge under 18 år. 

Den almindelige elevstøtte i Grønland er 2.200 kr og højskolebetaling er højere i Danmark, derfor skal der 
betales 4.400,00 kr. se side 3 i proceduren:  

Særligt for højskoleelever under 18 år. Elever under 18 år har en anden sats for elevstøtte (2.225 kr). Elever 
under 18 år og som er på højskole skal have satsen 4.400 kr månedlig. Majoriaq skal have lønkontoret til 
at udbetale sats over 18 år, 4.400 kr. GCDH har drøftet denne ordning med ISN, der slutter op om, at der 
benyttes denne fremgangsmåde ved de forholdsvis få højskoleelever, som er under 18 år. 

 

Spørgsmål fra højskolens administration:  
Hvordan skal vi svare de elever som søger udenom Majoriaq Centre? 

Svar: 

Når højskolen modtager ansøgning fra eleven (digitale eller papirformat), skal højskolen skrive tilbage til 
ansøger for at få oplyst, hvem skal betale for højskoleopholdet.  Der typisk fire muligheder 1) Elev betaler 
selv. 2) Majoriaq Center betaler (Majoriaq –højskoleordning). 3) NUIKI-forløb betaler højskoleopholdet.  
eller 4) Andre, kan f.eks. være kommunes socialforvaltning.  

http://www.iserasuaat.gl/
http://www.iserasuaat.gl/


Eleven kan henvises til den nærmeste Majoriaq centre. Højskolen kan allerede på det tidspunkt give en 
anbefaling til at søge Rigsfælleskabets stipendium, hvis Majoriaq Center giver afslag til betalt 
højskoleophold via Majoriaq center.  

Der kan være flere grunde til at Majoriaq Center giver afslag: Begrundelser for afslag kan være at ansøger 
har søgt en højskole, der ikke er med i højskoleordningen. Majoriaq Center kan vurdere ansøger til ikke at 
være parat til et højskoleophold eller at det er ikke muligt at udarbejde en relevant / nødvendig 
handlingsplan, som er et krav i Majoriaq-højskoleordningen. Endelig kan årsagen være at Majoriaq ikke kan 
honorere udgifterne.  

 

 

Hvilken by /bygd er du fra og hvilken Majoriaq er du knyttet til?  

Den oplysning findes ofte i den adresse, som ansøger angiver i sin ansøgning. 

 GCDH har modtaget en del henvendelser fra højskolernes administration om borger, der ansøger om 
højskoleophold udenom Majoriaq centre, og hvordan vil den bedste kommunikation være fra højskolen og 
ansøger: 

Vejledningsværktøj til Højskoler: se under procedure under Iserasuaat.gl :                                                                 
Hvilke Majoriaq har hvilke bygder.   

 

 


