
 

5. vejledningsmøde 

Ved denne kollektive vejledningsmøde kan der være flere elever med ved mødet. 

Her benyttes en undervisningslokale. Tidsperioden kan være fra en dag til en halv dag eller over flere dage. 
Anbefaling af at eleven skal være klargjort til nye kulturelle udfordringer kommer fra Det grønlandske hus 
og de danske højskoler.  

Temadag med indhold af (kan ligge i omslagsmappen): 

1. Gode tips og hjemmesideforslag  
2. Miniordbog og sprogudvikling i Dk 
3. Insekter 
4. Kulturforskelle 
5. Se videoen:  Vejledningsfilm om højskoler i dk (17 min) filmen hedder : Højskole i Danmark en 

vejledningsfilm. https://iserasuaat.gl/emner/majoriaq/majoriaq-hoejskole?sc_lang=da               
6. Hjemve 
7. Det grønlandske Huses brochure og se i hjemmesiderne for de grønlandske huse  
8. Flytning og borger  
9. Rejsevejledning og rejseplaner: Hvordan kommer vi til Højskolen? 
10. Spørgeark ved afsluttet højskoleophold 
11. Uddannelsesvejledning og ansøgning til uddannelse. Aflevere en ansøgningsskema 
12. Mental paratviden (i Iserasuaat.gl) under Til Højskole elever. 
13. Brug af forældrefolder 
14. Til unge mænd: Indkaldelse til Session.  
15. At bruge forventningslisten hver dag i Danmark. Denne i tilbudsmappen.  
16. De mest nødvendige adresser i notesbogen inden rejsen til Dk.  
17. At samle relevante papirer i højskolemappen. Kopi af handleplan. 
18. Hvordan ser Kastrup ud i billeder og hvordan tager I videre til Højskolen? 
19. Billet til Danmark udleveres og gennemlæses 
20. At isætte ikoner på mobilens skærm  for E-boks, Nem-id, Coronapas, internetfavoritter af 

Iserasuaat.gl , Air Greenland.gl . isætte favoritlike af den højskole , man skal være på.    



21. Billet udleveres og gennemlæses. 
Mange af disse materialer ligger under                                                 
https://iserasuaat.gl/emner/majoriaq/majoriaq-hoejskole/inspiration?sc_lang=da   under                
Til Højskole elever    

          Under vejledningsmødet  5 skal B Plan også gennemarbejdes  , hvis der under rejsen kommer 
forsinkelser.  

Plan B for rejseplan udarbejdes samlet eller hver for sig, hvis man kommer forsent til rejsen eller kommer 
på et anderledes tidspunkt. Kommer meget sent om natten. Hvad gør man så?  Opstil forskellige andre 
muligheder og noter disse i  den lille notatsblok. 

 

Elevopgave nr 5. ( Hjemmeopgave) 

Hvis der fra eleven er ønsker om en evt. samtale inden rejsen, skal elev selv kontakte vejleder eller møde 
op under åbningstiden. Du har allerede sat alle relevante papirer i højskolemappen) 

Pak indtil 20 kg i kufferten og 8 kg i håndbagagen. Lidt ud fra Velkomstbrevet pakkes kuffert før rejsen 

Kuffert: Tøj, sko og højskolens ønsker fra velkomstbrevet. Idrætstøj og svømmetøj. Husk også vintertøj. 

Rygsæk: Billet, PAS, Bopælsattest, notesbog, nattøj. Ekstra undertøj, tilbudsmappen, højskolemappen. 
Personlig hygiejne. Masker. 

 Tilbudsmappen i kuffert og højskolemappen i rygsækken. En kuffert kan agterudsejles.   Lav en aftale med 
din familie, så de kan forestå evt. formidling til Majoriaq eller vagtpersonen om evt. ændringer i rejsen. 

Hvis dit pas ikke er ankomme, skal du give besked til kontoret/v. politi, hvor Passet kan sendes ( adresse i 
Danmark)eller give dine forældre fuldmagt til at hente passet, så de kan eftersende Passet til dig. 

Plan B generelt : Elev skal følge  sine rejseplaner ud fra de opgaver, der er valgt  ved 5. vejledningsmøde. 
Majoriaq skal derfor have elevens mobilnummer, Messenger, hvis denne bruges, så der er en klar 
kommunikation mellem forældre, den unge og vejleder, hvis der skulle ske ændringer under rejsen. Hvis 
den unges forældre tager hele ansvaret, skal vejleder have beskeden. Hvis der ønskes yderligere hjælp til ny 
plan under  rejsen , gives der besked til  den lokale vejleder efter kl 8.00 om morgenen.  


