
At flytte hjemmefra og starte på en højskole i Danmark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrefolder: 

Folderen henvender sig til de forældre, der har eller skal til at have deres barn på en 
dansk højskole. 

Indledning:                                                                                                                               
Dit barn har valgt et års højskoleophold og hvordan kan I som forældre følge med i 
processen.  Mange unge, der bor i Grønland har i mange år boet hos deres forældre. 
Der er flere og andre årsager til at dit barn ønsker at tage på et års højskoleophold. 
Det er for det meste at lære sprog, at udvikle sig eller lære noget fagspecifikke 
kompetencer for siden hen at tage en uddannelse bagefter. Man kan ikke kalde det 
at slappe af, for der er meget at lære ved et højskoleophold. Det er måske et 
sabbatår, man kunne jo også være nødt til at tjene nogle penge. Man modnes også af 
at have et arbejde, hvor man skal møde til tiden. Og tager man på højskole, ud at 
rejse eller foretager sig andre ting, finder man derigennem sig selv. Og det gør man 
blandt andet ved at finde ud af, hvordan man reagerer i uforudsete eller kaotiske 
situationer på en rejse, eller hvordan man klarer sig på en højskole, hvor man skal 
være social døgnet rundt. Undervejs bliver man klogere på sig selv og måske også på, 
hvad man egentlig gerne vil beskæftige sig med. Derfor er det godt at tilslutte sig at 
hjælpe sit barn. 



 

Som forældre til en ung over 18 år skal du have dit barns samtykke til at være med til 
møder sammen med Majoriaq vejleder og den unge. Det er meget godt at forældre 
er med til planlægningsmøderne før afrejsen da de først og fremmest er forældrene 
den unge kontakter, medens eleven er på højskoleopholdet. Så kan der være et 
tredje øre, der har lyttet med. Forældrene er tit de bedste vejledere. 

Der er mange ligheder mellem unge under og over 18 år. Der er dog en myndigheds-
alder, man skal tage hensyn til og også om den unges modenhed.  

Generelle oplysninger: Generelt oplysning til forældre, uanset om alderen er over 
eller under 18 år 

Majoriaqs rolle:  

Hvad er Majoriaqs rolle over for højskoleeleverne, medens de unge  er i Danmark 

Der er en del praktiske opgaver, som Majoriaq sørger for de unge, der tager på 
højskoler.  

Det kan være at hjælpe den unge med at vælge den rigtige højskole. At evt. bestille 
billetter. At udfærdige en handlingsplan for den unge. At betale for de månedlige 
elevstøttebetalinger til Højskole. Vejlederen i de Majoriaq Centre skal så vidt muligt 
også hjælpe med at afklare de unge, før afrejse til Danmark og give de unge de rigtige 
værktøj, så de kan intrigeres under deres start af højskoleopholdet og til sidst at følge 
op på den unges fremtidsplaner. Majoriaq vejledere kan være samtalepartner 
mellem den unge under 18 år og forældrene inden afrejsen til DK, således at   
forældre og den unge  har  klarhed og aftaler  imellem dem. 

Hvordan gør man så:                                                                                                             
Der sendes en ansøgning til Majoriaq og der vil være visiteringssamtaler mellem 
vejlederne om eleven er klar til et højskoleophold i Dk 

De unge, der ansøger fra Grønland der gerne vil på højskole, har en alder fra 16 til 30 
år. Det kan ske at der er enkelte over 30 år, som vil blive bevilget. Det komme helt an 
på den unges handlingsplan. 

I de danske højskoler er højskoleelever mellem 17,5 år og opefter. Enhver kan jo 
ansøge, derfor kan der være elever helt op til 65 år. 



Sammenlignet med de danske efterskoler skal man være over 14 år og før 18 år. Der 
skal laves en aftale mellem højskolen og eleven hvis man er over 18 år. 

Det er ønskeligt at unge under 18 år helst går på efterskoler, da unge under 18 år fra 
Grønland tit ikke er klar til de højskoler hvor der også er voksne elever. Mange af 
efterskolernes ansatte er gode til at arbejde med unge. Muligheden for at være 
blandt unge er anbefalingsværdig og hjælp fra de Grønlandske huse er mere generelt 

Majoriaq kan skele meget i visitering mellem højskoleelever der er under 18 år og 
dem der er over 18 år, da forældremyndigheden ligger hos forældre, når barnet er 
under 18 år. Under møderne med den unge, kan modenhed og parathed være på spil 
og derfor kan det ske at den unge ikke kan blive bevilget et højskoleophold og må 
vente til det er fyldt 18 år. Nogle Majoriaq Centre sender kun elever på højskoler, der 
er fyldt 18 år. 

Hvis  den unge under 18 år kommer på højskole i Danmark , ligger ansvaret hos  
forældrene eller forældremyndighedsindehaverne.  

Knyt den unge til familie og venner i Danmark : 

Der er jo langt fra Grønland til Danmark.                                                    
Højskoleopholdet kan have en varighed helt op til 10 måneder med et stop ved jule 
og nytårstiden.                                                                                                                              
Så der er brug for at støtte op på den unge i form af besøgsfamilie eller 
besøgsvenner, hjælp til at komme til højskolen i starten, hjælp til at guide rundt i det 
offentlige og private system. Højskoleordningen har erfaret i flere år, at der er størst 
gevinst at knytte den unge til familie og venner inden højskoleopholdet, da det er en 
vigtig del for at få et succesfuldt højskoleophold.                                                             
Derfor anbefales det, at den unge sammen med forældrene finder en ” slags ” 
kontaktfamilie i nærheden af den højskole, man skal være ved.                         
Kontaktfamilien skal være på frivillig basis. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hent mere oplysning fra www.Iserasuaat.gl : 

Her kan den unge og forældre hente inspiration af forskellige oplysninger  

Materialerne ligger under  

 

Forneden  

 

 https://www.iserasuaat.gl/emner/majoriaq/undervisning/majoriaq-
hoejskole/inspiration?sc_lang=da   

 

 

 



Økonomi: 

Majoriaq Centre har mulighed for at give økonomiske støtte til unge, der vil tage på 
en dansk højskole. 

I form af: 

Højskolebetaling  

Evt. rejse fra og til Højskolen 

Lommepenge (500 kr. om ugen). Lommepenge bruges til køb af materialer og rejse til 
og fra højskole til kontaktfamilie og andet personlig hygiejne. Ekstra penge til 
studierejser. 

Under planlægningsmøderne sammen med Majoriaq vejleder bliver der også lavet en 
økonomiplan for elevens ophold.  

Majoriaq anbefaler at den unge har sparet op til opstarten af højskolen. Der kan 
hentes oplysninger om hvad Majoriaq og selvstyret kan betale for af andre udgifter 
på højskolen under www. Iserasuaat.gl / Majoriaq/undervisning/ procedure / 
økonomioversigt. 

Det kan være nødvendigt at den unge har lært at økonomisere sig inden afrejsen 

Forældre kan bidrage med ekstra lommepenge. Nogle forældre bidrager med en 
juleferiebillet.  

Hvis den unge bruger sine lommepenge til cigaretter og til mere fornøjelser, så er der 
ikke ret meget til at betale for evt. rejser til kontaktfamilier. 

Persondatalov: 

Højskoler i Danmark arbejder ud fra en nyere persondata lov. 

Hvis I som forældre vil hente oplysninger om jeres barn under 18 år gennem 
højskolen, skal det ske via jeres barns samtykke. Persondataloven bygger på et 
individuelt modenhedskriterium og det vil sige, at det er en konkret vurdering, 
hvornår barnet er modent til at afgive et samtykke på egen hånd. Er barnet i stand til 
at afgive samtykke på egen vegne, kan være en vurderingssag mellem højskolens 
ansatte og eleven selv. 

Den unge kan på egen hånd indgive en ansøgning til fx en myndighed, må den 
pågældende derfor også selv kunne meddele samtykke til de nødvendige 



processuelle skridt efterfølgende, herunder til indsamling og videregivelse af 
personoplysninger. 

Hvis den unge har den modenhed, som på det givne sagsområde er nødvendigt for at 
forstå konsekvenserne af samtykket og der er grund til at antage, at der foreligger 
stiltiende samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, eller at denne ikke vil 
modsætte sig samtykket. 

Som udgangspunkt vil unge i alderen 16-18 år på højskole ikke kræve samtykke fra 
forældre i forbindelse med opfyldelse af oplysningspligt/ samtykke vedrørende 
persondataordningen. Der kan være konkrete tilfælde, hvor dette ikke er tilfælde og 
der skal så indhentes samtykke fra forældre.  

Højskolen sender før start af højskolen en forældretilladelse/samtykke erklæring. 

Hvis eleven er under 18 år skal elev og forældre underskrive. Hvis elev er over 18 år 
underskrives erklæring af eleven selv. 

Erklæring kan indeholde:  

Tilladelse fra elev om at færdes på egen hånd i skolens omegn samt transporteres i 
bil af skolens personale. 

Må tage til stranden eller svømmehallen og bade uden ledsagelse fra skolen og 
lignende, være med til ekstreme aktiviteter i forhold til deres faggrener (Adventure 
eller lign) 

Give tilladelse til samtykke om at være med ved fotos eller videooptagelser, der vil 
bruges til markedsføring af højskolen. Det kan være i form af tryksager, hjemmeside, 
facebookside 

Give samtykke til at aflægge en drug test på skolen, hvis der er mistanke om 
indtagelse af euforiserende stoffer eller rusmidler. Andre højskoler har måske også 
andre forholdsregler  

 

Gå ind i Højskolernes forening og   se under deres hjemmeside https://www.ffd.dk/ 
og søg efter flere oplysninger eventuelt om : persondatamappen. 

 

 

https://www.ffd.dk/


 

 

 

 

 

Gode ideer  

Hvad kan forældre gøre for sit barn: 

Dit barn har modtaget en arbejdsmappe og en notesblok. Dit barn vil måske invitere 
dig omkring sin planlægning før afrejsen eller I kan foreslå at I som forældre er med 
ved et planlægningsmøde hos Majoriaq  

 Det er et krav hvis barnet er under 18 år. Der er noget læsemateriale om det i 
klargøringsmaterialerne under www.Iserasuaat.gl 

Før afrejse: 

Det er godt at hjælpe sit barn med selvstændige opgaver før rejse: 

1. Den unge skal have lært at vaske tøj selv og være hygiejnisk før afrejse  
2. At passe godt på sine ejendele og ting 
3. At kunne vælge og se forskel på gode og dårlige valgmuligheder og 

problemløsninger. 
4. At passe godt på sine lommepenge eller økonomi 
5. At være socialt over for sine medmennesker  
6. At kunne lytte og udføre praktiske og huslige opgaver. 
7. At passe tider. 

Medens barnet er på højskolen:  

Der er jo 2.920 km fra Grønland til Danmark og man kan som forældre ikke lige taget 
toget for at besøge sit barn på højskolen, især hvis der er udfordringer.  

Dit barn vil få et værelse sammen med en anden. Derfor er der også et hensyn til 
værelseskammeraten  



Undgå at snakke med den unge efter kl 22. 00 dansk tid og efter 18.00 grønlandsk tid. 
Lav en aftale med dit barn, for mange gange I vil ringe sammen i starten og under 
opholdet. 

Støt dit barn:  Ved at bruge huslærer eller kontaktlæreren på højskolen.  

Støt dit barn:  Ved at den unge søger uddannelse inden 1. marts. 

Lyt til dit barn, der beder om hjælp 

 

Udfordringer under opholdet :  

Hvad sker der når der er alvorlige udfordringer med et ungt højskoleelev? 

Eksempelvis : Der er et problem. Højskolen og eleven forsøger at løse et problem og 
hvis de kan ikke løse problemet. I første omgang hentes der hjælp fra den nærmeste 
Grønlandske huses vejledere eller fra deres sociale afdeling. Den unge kan sideløbe-
nde hente hjælp og rådgivning fra forældrene. Men lad den unge selv løse det i første 
omgang. 

At støtte den unge ved, at bruge det grønlandske hus omkring deres udfordringer 
eller problemer, der ikke kan løses via højskolens kontakt -lærer eller forstander, er 
godt. Det kan være især omkring en forestående afbrydelse eller bortvisning fra 
højskolen. Tag Majoriaq vejleder med på råd undervejs, da de helt sikkert også har 
hørt om problemet. 

Pres ikke den unge  til at afbryde sit højskoleophold, da det kan være dyrt i kr. og øre. 
Det er især unge under 18 år, da opholdet skal have været mere end 12 uger og om 
højskolen mister statstilskuddet. Det betyder at elev og forældre kan få en regning på 
evt. 40.000, 00 kr. på afbrudt højskoleophold og billetudgift. 

I starten af opholdet vil dit barn måske have hjemve problemer. 

Se evt. materialet om Hjemve udfordringer under www. Iserasuaat.gl hjemmeside. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


