
Tjekliste  
 
Nedenfor følger en række elementer som skal være gennemgået/tjekket inden eleven rejser fra 
Grønland. Der er dels tale om forhold af mere administrativ karakter, og dels om ting som eleven 
skal medbringe til brug under opholdet.  
Bemærk at den enkelte Majoriaq vejleder også kan bede eleven medbringe andre ting og sager. 
Brug Møder i www.iserasuaat.gl under Majoriaq Højskole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette skal afklares inden afrejse fra Grønland: 

• Det anbefales at eleven får et lægetjek inden afrejse fra Grønland. Medicin er dyrt i 
Danmark og man skal betale selv. 

• Et sundhedstjek kan være at man ikke har kønssygdom inden afrejsen. 
• Det anbefales at eleven får et tandlægetjek inden afrejse fra Grønland. Man betaler selv for 

tandlægebehandlinger i Danmark. 
• Eleven opfordres til få lavet et Dankort/elektronkort inden afrejsen fra Grønland. Elektron 

fra Grønlandsbanken kan på flere højskoler ikke benyttes. 
• Det anbefales at det aftales med eleven før afrejse fra Grønland, hvor eleven skal opholde 

sig i julen. Nogen skoler har åbent i julen andre har lukket i helt op til tre uger. 
Flere højskoler fraråder eleven at rejse tilbage til Grønland i julen, da det efterfølgende kan 
blive sværere at komme tilbage igen En mulighed fremadrettet kan være, at højskolerne på 
skift holder jul for de elever, som ikke har familie i Danmark. Dette skal imidlertid først 
afklares med højskolerne, og man kan derfor på nuværende tidspunkt ikke forvente, at det er 
en mulighed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iserasuaat.gl/


Eleverne skal medbringe: 
• Pas. Dette skal bruges i forbindelse med en eventuel studierejse. De fleste højskoler har 

studierejser som et fast element i deres højskoleprogram 
• Dåbsattest og bopælsattest. Eleverne skal have ændret deres folkeregisteradresse når de 

kommer til Danmark. 
• Billet, der kan bruges indenrigs i Danmark. Eller have penge med til at købe billet.  
• Prøvebeviser. Hvis eleverne har prøvebeviser og ønsker at søge uddannelse efter deres 

højskoleophold, skal de medbringe dem til højskoleopholdet. 
• Ordbøger. Det anbefales at eleverne medbringer en grønlandsk-dansk-engelsk ordbog samt 

dansk-engelsk/engelsk-dansk ordbøger eller bruge en ordbogApp. 
• Personlig hygiejne: Tandbørste, tandtråd, shampoo, fugtighedscreme, barbermaskine, p-

piller/prævention, hygiejnebind etc. 
• Arbejdstøj til værksted. 
• Varmt tøj til udendørs brug: Varm jakke og bukser (vand og vindtæt), gode 

vandresko/støvler, handsker, hue etc. 
• Idrætstøj: Shorts, T-shirt, kondisko, badetøj, svømmebriller etc. 
• Cykellygter og refleksbrikker. På flere højskoler kan man få stillet en cykel til rådighed. 

Nogle steder koster det penge (ex. 200 kr./mdr.), andre steder er det gratis. 
• Penalhus. Særligt til de højskoler hvor kunst og andet udtryk er en del af opholdet anbefales 

det at medbringe blyanter, pensler, tusch etc. Alternativt penge til at købe disse.  
• Mobil. Evt en dansk taletids-simkort  
• Eventuelt usb-stick og bærbar computer. 

Når du pakker din kuffert, kan du have 20 kg med i flybagagen og 5 kg i håndbagagen. Når 
du skal hjem igen gælder samme regel. 
Al overvægt skal du selv betale. 
 

 
Hvis du skal rejse meget i dk, at anskaffe orange billet for unge eller rejsekort. 
 
At opbevare højskolemappen med oplysninger i håndbagagen. 
                          Højskolemappens indhold:  Billetter, bilag 
                                                                        Bopælsattest, pas 
                                                                        Telefonnummer, kontaktperson til højskolen 
                                                                        Rejsevejledning. 
                                                                        Handle og aftaleplan med Majoriaq og højskolen. 
                                                                        Tjeklister 
                                                                        Ansøgningsskema 
                                                                         
 
 


