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Oplysninger og handleplan vedrørende højskoleophold i Danmark 

Navn og CPR XXX  Xxxxx,  Cpr1511 xxxxxxxxxx 
Adresse Aqqusineq 1234 

3920 Qaqortoq 

Email og telefon ( mor) xxxxx:  555555  Far :494949  xxx.xxxxxxxx@outlook.dk   Mobil 
252525

Højskole Vrå Højskole, Vrå 

Adresse og 
kontaktoplysninger 
på højskole samt evt. 
kontaktperson 

Vrå Højskole 
Højskolevej 1 
9760 Vrå 
Tlf. 98 98 10 10 
info@VraaHojskole.dk 

Adresse og 
kontaktoplysninger 
På tilknyttede 
Grønlandske Hus 

DET GRØNLANDSKE HUS I AALBORG 
Umanakvej 25 
9210 Aalborg SØ 
+45 98 14 68 00
aalborg@dgh-aalborg.dk

Kontaktfamilie i Danmark Vxxx Nxxxxx og Txxxx Jxxxxxxxx 
emailadresse :  xxxxxxxx@gmail.com 
Vejnavn  12 
Skanderborg 
telefon :  + 45 xx xx xx xx 

Adresse og 
kontaktoplysninger 
på hjemme-Majoriaq  
Kontaktperson Majoriaq , 
vejleder 
Kontaktperson Majoriaq , 
økonomi 

Majoriaq Qaqortoq 
Kirkegaardsvej B 5 , Box 522 
3920 Qaqortoq 
fællesmaail : QAQ-majoriaq@kujalleq.gl 
Vejleder : Sxxxx  Bxxxxxxx , sxxx@kujalleq.gl 
Økonomi : Hxxxx Kxxxxx,  hxxx@kujalleq.gl 
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Formålet med opholdet Lære mere  dansk og engelsk  mundtligt. 
mere personlig udvikling, åbne sig mere . 
xxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx   xxx xxx xxxxxxx 

Kort beskrivelse af 
eleven 

Navn XXX  er en meget stille og genert ung xxxxxx og er 
tilbageholdende overfor andre. 
Navn xxxx  er meget sportslig i disse grene , Kajak, Inuit Games lege- 
tekniker. 
Bruger meget naturen. 
Har i ca. 3 år  arbejdet med bygningsmaling. 
Hxn fotograferer en del . Vil tage sin kamera med . Spiller guitar og 
synger alene. Her i sommers har hxn arbejdet som frivillig medhjælper 
ved Grønlands mesterskaberne  i kajakroning og Inuit Games 
mesterskaber  fra morgen til aften i en uge. 

Konkret handling under 
højskoleopholdet 

Vil gerne tage kunstmaling som valgfag.  Hxn vil gerne bruge sport 
som middel  til at få sin generthed  væk. Vil gerne  indgå i 
fællesskabet og ønsker  at være sammen med roommate  i alle 
aktiveteter. 

Plan efter 
højskoleophold 

en af XXXX  ønsker er at tage med skoleskibet Georg stage i et   4 
måneders skibstogt  . 
eller starte uddannelse som bygningsmaler. 

Økonomi: 
Eleven/familien betaler 

Familien vil betale  for en juleferierejse 
Navn XXXX  betaler selv for rejse  fra og til  Kastrup til Vrå. Navn XXXX 
sender sin billet og  bankkontonummer og Majoriaq refunderer  
billetbeløbet. 

Økonomi: 
Majoriaq  betaler 

Majoriaq Qaqortoq   indsætter et beløb pr. måned på 4400 kr til 
højskolens konto i 11 måneder  ( elevstøtte). For beløbet modtager 
højskolen 3000 kr . Der udbetales  500 kr pr. uge  til lommepenge. 
En returrejse til DK. Transportudgifter intern til og fra højskolen ved 
ankomst og afrejse. Beløbet vil blive refunderet derefter. 
Majoriaq Qaqortoq betaler for en studierejse i foråret. 
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Andre udgifter kan dækkes , man skal dog ansøge om disse. 

Økonomi: 
Selvstyret betaler 

Selvstyret betaler for en studierejse i efteråret . ( 5000 kr højst ) 
Højskolen eller XXXX Navn  sender  ansøgning videre  til Majoriaq 
Qaqortoq  Majoriaq sender ansøgning efter indstilling til selvstyret. 
Beløbet er indtil 5000 kr. 
Andre udgifter kan dækkes af selvstyret . Se økonomiske rammer eller 
økonomi oversigt. 

Efterbetaling  af højskolebetaling ( restbetaling) . 
Der sendes en faktura  til selvstyret fra Højskolen efter de instrukser 
under proceduren. Brug af eksel-skabelon med grønne rammer. 

Økonomi: 
Evt. andre aftaler 

Der skal ( Majoriaq, elev og højskolen) aftales om økonomi  inden 
afrejsen til højskolen eller fortløbende  efter elevens behov under 
opholdet. 

Se vejledning 

Højskole start 11-08-2020
Højskole slut 13-06-2021
Nedrejse 08-08-2020
Hjemrejse 
Juleferiestart 14-12-2020
Juleferieslut 12-01-2021

Plan for juleferie Tager hjem til Familien i Qaqortoq 

Sprog- og skolekundskaber 

Kundskab Niveau (mdt.) Niveau (skr.)

Dansk Lille Lille 

Grønlandsk Høj Høj 

Engelsk Lille Lille 

Matematik Middel Middel 

Checkliste
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OK Mangler

Har pas X 

Har bopælsattest X 

Har nemid X 

Har VISA-Bankkort X 

Har været til tandlæge inden afrejse X 

Har rejsekort X 

Undertegnede giver hermed tilladelse til at oplysningerne vedrørende denne handleplan mm. kan 
sendes til pågældende højskole og det tilknyttede Grønlandske Hus 

---------------------------------- --------------------------------- 

Elevens underskrift Majoriaq vejleder / stempel 

For elever under 18 år 

----------------------------------  

Forældre / værges underskrift. 

o Kopi til eleven.
o Uploadet som pdf-fil i IT-reg.
o Afsendt til DGH.
o Afsendt til højskolen.


