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Grønlandske elever på danske højskoler  
- Af hvilke kanaler kommer elever og betaling?   

 
Grønlandske elever til danske højskoler kan have forskellige baggrunde og forskellige 
betalingsmåder. 
 
Her omtales 4 forskellige baggrunde og betalingsmåder:  
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Disse tager udgangspunkt aktuelt i det grønlandske samfund. Men der er også situationer, hvor en 
grønlænder, der aktuelt er i Danmark tilmelder sig et højskoleophold i Danmark. Det kan være helt 
privat. Det kan også være at vedkommende grønlænder tilmeldes et højskole af f.eks. en dansk 
kommunes sociale myndigheder Tilknytningsbestemmelserne omkring Grønland er indenfor 2 år, 
både med hensyn til sociale og uddannelsesrelaterede eller omsorgsophold, hvis der er sådanne 
forhold må højskolen søge svar på relevante forhold hos ansøger og eller hos ansøgers ”bagland”.  
 
Formålet med dette lille skrift er at vise forskellige målgrupper og betalingskanaler for 
grønlandske elever på danske højskoler. Skriftet er særligt rettet til de danske højskoler. 
 
Her omtales især forhold vedr. nr. 1. Majoriaq-højskoleordningen. 
 
Til slut omtales andre støtteformer som kan være relevante for højskoleelever fra Grønland. 
 

1. 
Majoriaq Højskoleordning  
Målgruppe: 
Der er tale om typisk tre situationer, hvor eleven følger Majoriaq-højskoleordningen. 

1. Unge som søger højskole ophold som led i handleplan med opkvalificering frem mod, altså 
forud for, uddannelse eller arbejder. Og hvor handleplanen netop indeholder et 
højskoleophold.  
I visiteringsarbejdet, som er ganske vigtig, kan Majoriaq ved vurdering og udarbejdelse af 
handleplanen bl.a. inddrage oplysninger om vedkommendes tidligere forløb herunder 
deltagelse i FA (prøveforberedende undervisning), arbejdstræning. I målgruppen kan der 
også være ansøger, der har gennemført gymnasium, men hvor resultatet ikke er 
tilstrækkelig til at komme i uddannelse, og der evt. mangler et opkvalificeringsløft, som kan 
imødekommes på et konkret højskoleophold.  Der skal foregå en visitering og samtaler og 
derefter en endelig indstilling fra Majoriaq -administration. 
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2. Unge som er i gang med uddannelse, men som har behov for et løft for at komme 
videre/igennem uddannelsen; altså en handleplan med ”et løft”.  Det kan være en 
erhvervsuddannelseslærling eller en gymnasieelev. Indstillet til højskoleophold fra 
fagskole-vejleder eller praktikvirksomhed (lærlingeforhold) eller via GUX-vejledere. 
Vedkommende skal ofte søge om orlov under højskoleopholdet, indtil man kan fortsætte 
igen på uddannelsen. 
 

3. Unge, der har afbrudt en uddannelse, og som i sin handlingsplan frem mod uddannelse 
igen er bevilget et højskoleophold.  

Der skal være en visiteringssamtale med eleven, selvom man er indstillet af andre vejledere. 
Udover vil der være en endelig indstilling fra Majoriaq administration (jævnfør 
arbejdsbeskrivelser) 

De Majoriaq centre, som allerede har modtaget et udfyldt ansøgningsskema med bilag om støtte 
til højskoleophold og hvor Majoriaq Centre igennem visitationsudvalget er blevet vurderet, at 
ansøgeren er udenfor de retningslinjer som er ønskelig for en rimelig handlingsplan  og hvor 
borger  ikke personligt er klar til et højskoleophold, vil  få et  afslag om støtte. 
 
Tilmelding til højskoleopholdet 

Majoriaq skal sammen med ansøger tilmelde sig på det elektroniske tilmeldingsblanket til 
den rette højskole. 

Hvis der er bemærkningsfelt i den elektroniske blanket, skal Majoriaq notere at Majoriaq 
står inde for at betale for opholdet og også bevilger elevstøtten for kommende elev. 

Næsten samtidig sender Majoriaq vejleder email til højskolen om at bevilge et 
højskoleophold. 

Finansiering :Opholdet er finansieret af elevens elevstøtte (4.400 kr.) og ca. 2480 kr. fra 
selvstyret hver måned. Udover skal der findes midler til retur flybilletten (Kommunal 
støttet eller selv betalt billet) 

Se mere oplysning via  www.sullissivik.gl under  Højskoler i Danmark . (Skriv i søgetekst ) og  
                                  Via www.iserasuaat.gl under Majoriaq / Majoriaq højskole. 

2.  
Nuiki projekt  
Målgruppe: 
NUIKI er er opkvalificeringsforløb som gennemføres i bygder i Grønand, typisk i en eller to byger 
årligt. 
I forbindelse med NUIKI-projektet sendes hvert år to hold á 15 unge fra yderdistrikterne i Grønland 
afsted på studierejse (14 dage) til Vraa Højskole i Danmark. Her benyttes højskolen som base og 
tager på studierelevante ekskursioner derfra. Herudover har eleverne stor glæde af at indgå i 
"dagligdagen" på højskolen, hvor de møder unge fra andre lande i samme situation som dem selv.  

http://www.sullissivik.gl/
http://www.iserasuaat.gl/
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Ud over studierejserne har NUIKI projektet, efter projektafslutning, mulighed for at sende fire 
unge på højskoleophold i Danmark, hvis NUIKI skønner dem egnede og hvis det er relevant for 
deres videre uddannelsesforløb. Opholdene er finansieret af via NUIKI-forløbet (Grønlands 
Selvstyre). 
Kontaktpersoner: Palle Lennert, email: pl@nuiki.gl og Jimmy Hymøller, email: jh@nuiki.gl 
ungemålgruppekonsulenter i Selvstyret. 
 

3. 
Elev betaler selv højskoleopholdet. 
Målgruppe:  Der er flere unge grønlændere, der tager på dansk højskole, hvor eleven selv 
tilmelder sig højskoleopholdet og hvor eleven selv betaler for hele opholdet. 
De har måske søgt via Majoriaq ordningen, men har fået afslag derfra. 
 
Disse ansøgere eller startede elever kan søge via Rigsfællesskabets eller nordisk 
højskolestipendium. Se vejledning via www.hojskolerne.dk  
 

1. Ansøgere, som har ansøgt en højskole i Danmark udenom Majoriaq. 
Det kan være interesserede ansøgere, som via sociale medier har set tilbuddet om 
højskoleopholdet og henvendt sig til GCDH eller direkte selv tilmeldt sig til højskolen. 
Den danske højskole skal skriftligt kontakte ansøgeren og spørge ind til om ansøger selv vil 
betale for højskoleopholdet eller henvise videre til Majoriaq centre i hjembyen.   

Der er henvisning til et standardbrev, skrevet både på dansk og grønlandsk: Om henvisning 
til Majoriaq Centre. 

Hvis ansøger har brugt henvisningen, men fået afslag, skal ansøger give besked til den 
danske højskole om evt. økonomisk afslag eller godkendelse.   

Hvis du personligt stadig mener, at kunne klare et højskoleophold kan du via andre kanaler søge 
forskellige støttemuligheder. 
Unge, som er under 19 år og som har haft en pause fra folkeskolen og stadig ikke ved hvad de vil, 
og ikke startet på en uddannelse eller opkvalificering kan stadig ansøge til efterskoler i Danmark. 
Det er dit fulde ansvar at både ansøge om højskoleopholdet og at ansøge om andre 
støttemuligheder 

 

4. 
Via det grønlandske sociale system  
Målgruppe: De sociale myndigheder i Grønland ved de enkelte kommuner benytter sig af at 
bevilge og sende unge til højskole ophold i Danmark.  
Det er vigtigt, at højskolen er opmærksom på om vedkommende elev er tilmeldt / bevilget ophold 
fra en kommunes socialforvaltning, og dermed ikke en Majoriaq-højskoleelev.  
 
Målgruppe: unge som er tilmeldt til højskole i Danmark som en personsag ved de 
socialmyndigheder (f.eks. ophold ungdomshøjskole). 

http://www.hojskolerne.dk/
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Økonomi: Finansieret via Grønlands Selvstyrets familiedirektorat eller kommunens socialkontor: 
 
Der er også unge, som af en grund bor i Danmark og hvor en Dk-højskole har fået reference af 
DGH, sociale myndigheder, og hvor det er højskoles ansatte forespørger enten hjemme-Majoriaq 
eller GCDH-centreret. 
Det kan være en, der har adresse i Danmark, som har været i gang eller fornylig afbrudt et 
uddannelsesforløb. Det kan også være en som stadig har adresse i DK.  
Tilknytningsbestemmelserne omkring Grønland er indenfor 2 år, både med hensyn til sociale og 
uddannelsesrelaterede eller omsorgsophold. Der tages derfor stilling til hos den enkelte Majoriaq 
center. 

Unge, som selv er af andre private grunde er flyttet til DK, søger via de danske systemer. 

******************************************************************** 
 

Andre støtte muligheder:  
 
Udover ovennævnte kan der være andre muligheder for at grønlandske elever kan søge 
økonomisk støtte fra andre steder:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unge, som er under 19 år og som har haft en pause fra folkeskolen og stadig ikke ved hvad de vil, 
og ikke startet på en uddannelse eller opkvalificering, kan stadig ansøge til efterskoler i Danmark. 

A. Rigsfælleskabets højskolestipendium  
Kontakt: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD   hjemmeside   
www.hojskolerne.dk 
Link : https://ffd.dk/elevstoette/rigsfaellesskabets-hoejskolestipendium                                     
 
 

B. Nordisk Højskolestipendium                                                                                            
Kontakt : Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD   hjemmeside   
www.hojskolerne.dk                                                                                                    Link:  
https://ffd.dk/elevstoette/nordisk-hoejskolestipendium 
 
 
 C. Kulturelle legater eller evt. via egen kommune, f.eks. kultur- og fritidsforvaltning. 

https://ffd.dk/elevstoette/rigsfaellesskabets-hoejskolestipendium
http://www.hojskolerne.dk/
https://ffd.dk/elevstoette/nordisk-hoejskolestipendium
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Det er dit fulde ansvar at både ansøge om efterskoleophold og at ansøge om andre 
støttemuligheder 

Andre ordninger på danske højskoler: 

I 2019 afholdes Intensive læringsforløb på henholdsvis Højskolen Snoghøj, Højskolen Østersøen, 
Idrætshøjskolen i Århus, Ungdomshøjskolen ved Ribe og Vrå Højskole. Ordningen gælder også for 
elever fra Grønland. 

Dansk: Vi arbejder med mundtligt og skriftligt dansk, bøjninger og grammatik med udgangspunkt i 
det niveau, den enkelte elev har. 

Matematik:  Vi arbejder med de 4 grundlæggende regnearter med udgangspunkt i den enkelte 
elevs niveau. 

For både dansk og matematik vil der være en afklaring af niveau både ved opstart og afslutning. 

Kurset er åbent for alle, der ønsker det 3 ugers sommerhøjskolekursus ”Intensive læringsforløb på 
højskole”. Det koster fra 4.500 kr. at deltage i kurset. 

Prisen på 4.500 kr. er muliggjort gennem tilskud fra satspuljemidlerne. For at eleven kan få denne 
pris forudsættes det, at eleven har skrevet en ansøgning og fået denne imødekommet af den 
højskole, hvor eleven ønsker at tage det intensive forløb. 

Der er i særlige tilfælde, og ved en individuel konkret vurdering, mulighed for at søge tilskud til 
dele af egenbetalingen. Ansøgning om nedbringelse af egenbetalingen rettes til den skole, eleven 
ønsker at starte på. 

Deltagelse i kurset uden imødekommen ansøgning 

Projektet er støttet af satspuljemidler, som har gjort den lave egenbetaling på 4.500 kr. mulig. 
Ønsker en elev at deltage i et 3 ugers kursus ”højskole med Intensive læringsforløb” uden at have 
fået bevilget en ansøgning, er prisen 11.000 kr. for det 3 ugers højskolekursus.                                                                     
Du skal regne med at betale for din rejseomkostninger eller ansøge via kommunal støtte til 
kursuset. 

Unge med diagnoser                                                                                                                                            
Unge der kommer på højskole med diagnoser, har mulighed for at få sin egen støttelærer, hvis der 
er belæg for at eleven så kan få samme udbytte ud af undervisningen på lige fod med andre 
elever. Der er ingen øvre grænse for alder, men derimod hvilken diagnose den unge har. I tilfælde 
at der er en diagnose som kræver støtte, så søger højskolen x-antal timer ved vurdering hos 
Kulturstyrelsen. Der bliver så ansat en lærer til at varetage støtten af den unge. Fra Grønland (har 
der over en årrække været 6-7 elever, som efter lægens diagnose). 
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Det er ikke muligt for grønlandske elever på dansk højskole at komme under mentorordningen. 

 
 
GIF, Grønlands Idræts Forbund (midler fra GIF er ophørt i 2015) 
Projekt: Idrætshøjskole i Danmark støttes ikke mere fra GIF, da midlerne er gået til at erstatte GUX 
Idrætslinje 4 årig studieforbedrende uddannelse i Nuuk. 
 
 
 
 


