
Vejledning til Elevstøtte under  jul og nytårsferien . 
Højskolen skal stadig modtage 4.400,00 kr af elevstøtten i December og Januar måned   

Der er meget forskel fra Højskole til Højskole, hvornår eleverne afslutter højskoleopholdet ved juletid. Og 
hvornår højskolen starter igen efter nytåret. Eleven modtager ikke lommepenge i juleferieperioden fra 

højskolen . 
Hvor finder jeg oplysning  om Juleferielønnen?  
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Juleferie skal for de fleste højskoleelevers vedkommende afholdes væk fra højskolen, da højskolen er 
lukket 2-3 uger. Det skal ved tilmelding være afklaret hvorledes eleven skal afholde sin juleferie, og 
hvorledes der skal betales for rejser og evt. ophold i juleferien. Det skal indarbejdes i handlingsplanen. 
Som udgangspunkt har eleven ret til at få godtgjort de penge (elevstøtte), højskolen skulle have 
modtaget i jul-nytårslukkeperiode, hvor eleven skulle være på højskolen. Dette beløb, elevstøtte 
typisk for 2 – 3 uger, udbetaler Majoriaq til elevens bankkonto i forbindelse med december 
elevstøtten. (Note nr. 4). 

Der kan være grunde til at eleven bliver på højskolen i hele juleferien som andre internationale 
højskoleelever og skal selv stå for kosten.  

Hvem drejer det sig om ? 

Ekstra Elevstøtte   til højskoleelever, hvis elev tager hjem til Grønland ( kommer tilbage til højskolen 
derefter )  eller hjem  til kontaktfamilien. Husk at den del du modtager ,  du skal bo hos din kontaktfamilien 
, må du betale kostpenge til din kontaktfamilien , hvis det mener er rimeligt at betale.   

Til den højskoleelev, der har fået lov til at bo på højskolen ligesom andre internationale højskoleelever, 
men må selv stå for at lave mad i hele juleferien og som ikke modtager lommepenge i perioden . Der skal 
være en skriftlig tilkendegivelse til rette Majoriaq Center , hvis dette skal foregå.  

Hvordan optælles juleferiedage : 

I It-reg : 

Der skal   i IT-reg indskrives i handleplanen  juleferiestart dato og juleferieslut dato for at kunne beregne 
beløbet korrekt.  

 Første feriedag : Den dag i december  , eleven afrejser  fra højskolen tælles med, for at afholde ferie . 

 Sidste feriedag :  Den dag eleven  starter på 1. skoledag efter endt juleferien i Januar måned . 

Elevstøtten i den samlede juleferie  er over 2 måneder. Derfor er det kun December måned , der er 
anderledes for at udbetale den ekstra elevstøtte.   

Januar måned er  en almindelig betalingsmåned til højskolen. 

 

 



Eksempel 1: 

Udregning :  

4.400 kr  gange (x) eks antal feriedage i dec og jan  divideret med  31 dage  

I dette eksempel er det 18 feriedage  

 

4.400 kr  x  eks antal  feriedage    = 4.400  x  18 dage  = 2.554,83   =   2.555,00 kr  

    31 dage                                                                                      31 dage           

 

Eksempel 2 og 3  

En anden udregning vil forekomme , hvis eleven bliver på højskolen  og eleven modtager fuld kost , men 
stadig skal ikke modtage  lommepenge : pr uge stadig 500 kr.  

Hvis eleven er på højskolen eller anden  højskole i juleferien :  
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 Betaling for evt. ophold på en anden højskole i jul-nytårsperiode betales af hjemme-Majoriaq. (Note 
nr. 15). Højskolen sender en regning til Majoriaq Centeret , hvor eleven hører hjemme. Derefter 
henter kommunen refusionen fra selvstyret via almindelig elevstøtte. 

 

Udregning af  kun lommepenge  ( Når elev er på højskolen i juleferien og har fuld kost ) 

Eksempel 2 :Hvis man holder 2 uger juleferie , skal eleven modtage  2 X 500 kr = 1000 kr fra Majoriaq  

Eksempel 3:  Hvis man holder 3 uger juleferie , skal eleven modtage 3X 500 kr=  1500 kr fra Majoriaq 

Eller lommepenge i 18 dage     lommepenge pr.uge 500 kr  

 

Eksempel 18 dage :     500 kr x 18    =  1285 kr  

                                                   7 dage  

 

 

Se opstilling i regneark. 

  


