
Før afrejse fra Højskolen . 

Snak med din vejleder på Grønland om billet, rejse fra Højskolen til Kastrup.  Du har sikkert allerede 

ungdomskort via DSB ,så får du rabatter  når du rejser med tog eller bus.  

Køb din togbillet selv, print og hav det med ved rejsen og få din togbillet refunderet når du kommer til 

hjembyen. Få en rejsevejledning fra din vejleder eller lav selv en. Hvordan du kommer til Kastrup Lufthavn. 

Have din pas og  din sidste  grønlandske bopælsattest med. Hvis du skulle få ufrivillige ophold undervejs, vil 

det være til din fordel.                                                                                                                                                                         

Noter og undersøg www.CPH.dk ( Kastrup Lufthavns  hjemmeside). Har gode guides og ideer. 

Du kan også oploade en App på din mobil, så du er opdateret på flyafgange og der er en god vejledning, 

hvordan du kommer hen til gaten . Skriv din flynummer i APPen. 

  Kom 2 timer før til Kastrup Lufthavn. Gå ind eventuelt i 

Under Iserasuaat hjemmesiden kan du finde en vejledning om Kastrup lufthavn (inden afrejsen) 

Husk at du kun kan have 20 kg med i flybagage og 8 kg med i håndbagagen. Du skal selv betale overvægten. 

Lad være med at lave aftaler med dine eventuelle højskolekollegaer om at veje bagage sammen i indenrigs 

flyvning. eks Ålborg – Kastrup. eks Bornholm – Kastrup og andre rute. Hvis nogen har for meget bagage, 

skal det fjernes, vist man ikke selv vil betale overvægten. Det er eget ansvar. 

Pak en kasse med overskydende materialer og ejendele.  Send det som skibspost via www.Ral.dk.              

Lav en aftale med kontoret. Kontoret har hjulpet før at sende pakker til Grønland. Hav altid penge til at 

sende dine pakker. 

Hvis du er installeret på et hotel i nærheden af Kastrup Lufthavn, har du eget ansvar på at passe godt på 

dine ejendele og at overholde de regler, der er for at overnatte på et hotel. Det er dit eget ansvar. Majoriaq 

betaler ikke for ødelagte defekter. 

Husk at få et højskolebevis med fra højskolen. 

Når du skal hjem igen  efter højskoleopholdet  

Når du kommer hjem skal du flytte adresse. 

Tage op til Majoriaq og give en kopi / kopier af højskolebeviserne.  

Hvis du selv har betalt for din togbillet skal du sørge for at få refunderet din biletter. 

Snak med din vejleder i Majoriaq for at opdatere din handleplan og videreuddannelse. 

http://www.cph.dk/

