
Elevens højskolemappe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Højskolemappens indhold:  
Billetter, bilag 
Bopælsattest, pas 
Telefonnummer, kontaktperson til højskolen 
Rejsevejledning. ( Planlagte tog- og bustider fra rejseplan og ” ankomst til Kastrup- vejledning ”) 
Elevens rejseplan ” fra hjemmet til højskolen ”   se under Rejseplan-elever under Iserasuaat.                                                                         
Ansøgningsskema til evt. ansøgning af uddannelse under højskoleopholdet 
Handle- og aftaleplan med Majoriaq og højskolen. 
 
 
Sammen med vejleder og skal eleven selv samle materialer i ”højskolemappen” og også sortere 
eller fjerne ældre informationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Højskolemappe
 

Navn og by 

Højskolemappen udleveres af 
Majoriaq’s vejleder. 
 

• Højskolemappen er elevens 
til at opbevare vigtige 
papirer samlet. 

• Indholdet samles af eleven i 
samarbejde med vejleder. 

• Til alle møder med vejleder 
skal eleven have sin 
højskolemappe. 

• Udlever en notesbog, hvor 
eleven kan notere vigtige 
oplysninger eller egne 
betragtninger. Så elev bliver 
mere struktureret i sin 
planlægning. 



Elevens  notesbog 
 

 
 
 
Noter vigtige oplysninger i din notesbog eller kinabog. 
I starten af din ansøgning, Notater lige før du rejser, under rejsen, medens du er på højskolen, når du 
modtager beskeder, når I modtager uddannelsesvejledning fra DGH, planlægning af din rejse hjem. 
Samt noterer de beskeder, du evt. får fra din Majoriaq Vejleder. 
Du kan også bruge din notesbog som en dagbog. 
Du kan også vælge et program omkring notatskrivning i din mobil, hvis det er nemmere for dig. 
 
Elevens USB-stik 
 
Hver Majoriaq Center har modtaget en elev USB-stik. Denne kopieres over og afleveres til eleven 
under klargøringen. Indholdet relaterer til meget af det vigtigste indhold i www.iserasuaat.gl under  
”Til Højskole elever ”. 
 
 
Indholdet af mapperne er 
 

 
 
 
Eleven kan vælge den grønlandske eller danske del af iserasuaats indhold. gruppe 1 eller 2.  
Der er en mappe med ansøgningsskema til Grønland under gruppe 3. 
Eleven kan samle på sine egne vigtige papirer, dåbsattest, karakterbevis o.a under gruppe 4. 
I gruppe 5 kan eleven samle ” på opgaver, artikler, dagsrytmer og faglige emner. 

http://www.iserasuaat.gl/

