
 

4.Vejledningsmøde 

Dette møde er den sidste individuelle vejledermødet mellem elev og vejleder før afrejse til DK. Den 
sidste er et kollektivt vejlederseminar mellem andre elever, der er blevet optaget på højskoler. 
Elevens handlingsplan skal udarbejdes færdigt. Alle oplysninger skal være indskrevet deri.  
Kontaktfamiliens adresse være opfyldt. Vejleder spørger ind til elevens egne opgaver og tjeklisten 
være opfyldt. Hvis disse ikke er klargjort, skal der noteres i elevens noter i IT-reg, så man som vejleder 
og andre bliver oplyst.  
Den udfyldte Handlingsplan printes ud og underskrives. Hvis man er under 18 år skal denne også 
underskrives af forældre eller værge. Ved mødet kan elev lige være ude for at få den underskrevet 
hos forældre.   
 
Elev modtager en underskrevet handlingsplan, som lægges i højskolemappen. 
Vejleder og elev gennemarbejder en individuel rejseplan med start fra hjembyen og også internt i 
Danmark. 
Denne tomme ikke udfyldte formular af rejseplan kan hentes i www. Iserasuaat under Til Højskole 
elever. En komplet kopi af rejseplanen lægges ind i højskolemappen. 
Under vejledningsmødet skal vejleder/ andre adm. personale orientere eleven omkring den bestilte 
flybillet til elev, hvis andet ikke er aftalt. 
 
Forventningslisten tages op fra højskolemappen. Gennemgå vejledningen og opgaven. Gennemgå 
eventuelle huller eller konflikter, barrierer eller udfordringer hos eleven. 
Læg profilen i højskolemappen. Denne kan bruges under hele opholdet i Dk.                                      
Vejleder sender kopi af handlingsplanen til Højskolen og en kopi til den nærmeste Grønlandske hus.  

Derefter forbereder vejleder sin undervisning med det kollektive møde.  Have billetter klar til udlevering, 

Samler de forskellige rejseplaner klar til mødet. Har kopieret materialerne eller USB klar til fremvisning. 

Samle relevant materialer i en tilbudsmappe til brug for den kollektive vejledningsmøde nr. 5 



 

Elevopgave 4. ( Hjemmeopgave) 

Rykker for anskaffelse af  Pas, MasterCard (Banken) . Check igen for bopælsattest og andre ting, der skal 
være afklaret. Måske skal der sendes personlige ting med skib til højskolen. Check hos højskolen ang. 
udlevering af dyner og linned. Indkøbe de manglende tøj eller materiel. Begynde at samle ting sammen til 
rejsen. 

 


