
Vejledning af 
grønlandske elever

Lis Brok-Jørgensen

Konsulent for efterskoler med 
grønlandske elever



Aalborg, Aarhus, Odense og København

De fire Grønlandske Huse i Danmark samarbejder med 
Uddannelsesstyrelsen og efterskoleadministrationen 
under Selvstyret i Grønland. 

Husene har overblikket over de grønlandske elever på 
efterskole i Danmark og informerer 
efterskoleadministrationen om ændringer.

www.groenlandskehuse.dk
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http://www.groenlandskehuse.dk/
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https://www.groenlandskehuse.dk/


Efterskolen har ansvaret for de grønlandske 
elevers efterskoleophold. Efterskolens 
grønlandske unge er tilknyttet 
uddannelsesvejledningen i det grønlandske hus, 
der ligger i skolens region.
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Vejledning
Efterskolen skal generelt vejlede de grønlandske 
elever på lige fod med de danske.

Grønlandske elever, som tager 10. klasse, skal 
deltage i brobygning, praktikforløb og obligatorisk 
selvvalgt opgave.

Efterskolen skal være behjælpelig med 
uddannelsesvejledning i samråd med De 
Grønlandske Huse. 
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Efterskolen bør være opmærksom på, at 
eleverne deltager i informationsaftener i De 
Grønlandske Huse eller på efterskolen.

Indkaldelse sker typisk pr. brev/mail til 
efterskolen, som sørger for at videregive 
informationen til eleven.

Ansøgningsfristen for de grønlandske 
ungdomsuddannelser er 1. marts. Efterskolen 
bør støtte eleverne i at overholde denne frist. 
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De grønlandske huse:

Yde uddannelsesvejledning om 
uddannelsesstøtte og uddannelser i Grønland. 

Herunder hjælpe ved ansøgning til en 
uddannelse i Grønland.

Husene indkalder til informationsaftener om det 
grønlandske uddannelsessystem, typisk i 
november-december eller januar.
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Vejledning til samarbejdet 
mellem de Grønlandske Huse 
og efterskolerne

Indhold

• Inden efterskoleopholdet

• Ved start på efterskole

• Under efterskoleopholdet

• Ved slutningen af efterskoleopholdet
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Fem weekender om året skaber de ”et lille 
stykke Grønland i en stor spejderhytte i 
trekantsområdet.” 

Weekender er et opgør med ensomhed og 
hjemve og består af fysiske aktiviteter, deling af 
erfaringer og en masse grin. 

Evalueringer viser, at deltagelse i Allu mindsker 
frafaldet markant.
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  ããĳņ ŖŖäŖ�ŐÚćę 
ŖÚ�ŖęġäćãŖŖãŖňŖę

19. - 21. november

17. - 19. december

4. - 6. februar 22

1. - 3. april 22
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Foreningen 
Grønlandske Børn

Galtrup

Efterskoleforeningen
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Spørgsmål?

-inden vi deler os
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