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Vejledning til samarbejdet 
mellem De Grønlandske Huse 
og efterskolerne

Vejledningen henvender sig til efterskoler med 
grønlandske elever. Den er lavet i et samarbejde 
med De Grønlandske Huse i Danmark og 
Uddannelsesstyrelsen under Selvstyret i Grønland.
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Introduktion 
Vejledningen giver et overblik over, hvilke pligter og roller efterskolerne og De Grønlandske 
Huse har, og hvordan de spiller sammen, når en grønlandsk ung er på efterskole i Danmark. 
 
 
De Grønlandske Huse 
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 
eventuelle ændringer. 
 
Efterskolen 
Efterskolen har ansvaret for de grønlandske elevers efterskoleophold. Efterskolens 
grønlandske unge er tilknyttet uddannelsesvejledningen i det grønlandske hus, der ligger i 
skolens region.  
 
Det Grønlandske Hus i Aalborg dækker Region Nordjylland, Huset i Aarhus Region 
Midtjylland, Huset i Odense Region Syddanmark og Huset i København Region Sjælland og 
Hovedstadsregionen. 
 
Alle grønlandske elever har en kontaktfamilie i Danmark, som samarbejder med elevens 
forældre. 
  

https://dgh-aalborg.dk/
https://groenlandskehus.dk/
http://www.dgh-odense.dk/
https://www.sumut.dk/
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Inden efterskoleopholdet 
 

Efterskolen De Grønlandske Huse 
Modtager ansøgning om optagelse.  
 
Det anbefales, at efterskolen har en 
personlig optagelsessamtale med de 
grønlandske unge og deres forældre 
samt indhenter deres 
folkeskolekarakterer, inden de reelt bliver 
optaget på skolen, for at sikre det rette 
match mellem elev og skole. 
  

 

 
 

Ved start på efterskole 
 

Efterskolen De Grønlandske Huse 
Efterskolen skal sikre, evt. i samarbejde 
med kontaktfamilien, at eleverne er 
tilmeldt folkeregistret senest fem dage 
efter ankomst.  
 
Efterskolen skal sikre, at eleverne har et 
NemID.  
 

I udgangspunktet skal kontaktfamilien selv 
hente eleven i Kastrup eller ved Det 
Grønlandske Hus i enten Odense, Aarhus eller 
Aalborg. 
 
Hvis kontaktfamilien er forhindret i selv at hente 
eleven, kan De Grønlandske Huse sørge for, at 
eleven kommer frem til kontaktfamilien, der så 
skal bringe eleven til efterskolen. 
 
 

 
  



 

4 
 

Under efterskoleopholdet 
 

Efterskolen 
 

De Grønlandske Huse 

Generelt  
Under efterskoleopholdet har 
forældrene hovedansvaret for 
efterskoleeleven i samarbejde med 
elevens kontaktfamilie og efterskole.  
 
Efterskolen skal videreformidle 
informationer fra Det Grønlandske Hus til 
eleven. 
 
Efterskolen kan evt. lægge ud for elevens 
transport til arrangementer i Det 
Grønlandske Hus, hvorefter udgiften 
refunderes af Huset ved kopi af kvittering 
og billetter. 
 

Behjælpelig med råd og vejledning til 
efterskolen i skoleåret. 
 
Kan hjælpe med at rekvirere en grønlandsk 
tolk. 
 
 

Kontaktfamilie  
Hvis det bemærkes, at en kontaktfamilie 
ikke lever op til deres forpligtigelser, eller 
at kontaktfamilien ikke er et trygt og 
sikkert sted for den unge, skal skolen 
reagere og informere både den unges 
forældre og Det Grønlandske Hus.  
 
Efterskolen skal informere Det 
Grønlandske Hus, hvis en elev mister eller 
skifter kontaktfamilie.  
 

Hvis Det Grønlandske Hus får en henvendelse 
fra en efterskole om, at kontaktfamilien ikke 
lever op til deres forpligtigelse, vurderes det, 
hvilke tiltag der skal sættes i gang. 
 
Hvis det vurderes nødvendigt, overdrages 
sagen til Det Grønlandsk Hus’ 
socialkonsulenter, der enten indberetter til eller 
kontakter relevante myndigheder.  
 
Det Grønlandske Hus videresender info til 
efterskoleadministrationen i Grønland og 
vejleder forældrene om konsekvens ved 
manglende kontaktfamilie. 

Ved vanskeligheder og mistrivsel  
Efterskolen skal kontakte Det 
Grønlandske Hus så tidligt som muligt, 
hvis der opstår vanskeligheder, eller 
eleven viser tegn på mistrivsel, da de kan 
hjælpe til med at få løst problemet. 
 
 
 
 
 

Hjælpe efterskolen med råd og vejledning. 
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Ved ønske om afbrud  
Ønsker en grønlandsk elev at afbryde 
efterskoleopholdet i utide, skal 
efterskolen kontakte Det Grønlandske 
Hus.  

Ved ønske om afbrud skal Det Grønlandske 
Hus foranstalte en samtale mellem elev, 
efterskole, forældre/kontaktfamilie. 
 
Hvis opholdes afbrydes, skal Det Grønlandske 
Hus sørge for hjemrejsebilletter. 
 
Obs! Bestilling af hjemrejse sker først, når det 
via førnævnte samtale er sikret, at alle 
muligheder for afhjælpning af problemet er 
afprøvet. 
 
Hvis der ikke er forsøgt afhjælpning, kan De 
Grønlandske Huse ikke betale for hjemrejsen. 
 

Uddannelsesvejledning  
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.  
 
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.  
 

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 måned. 
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Ved slutningen af efterskoleopholdet 

 
 
 
Læs mere: 
 
Grønlandske elever. Uddybende information på Efterskoleforeningens hjemmeside 
 
Efterskoleophold i Danmark. Selvstyrets information om efterskoler i Danmark. Relevant for 
kommende elever, kontaktfamilier og efterskoler i Danmark  

Efterskolen De Grønlandske Hus 
 Sørger for hjemrejsebilletter til Grønland. 

 

https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Leksikon/GL/Groenlandske_elever
https://iserasuaat.gl/emner/efterskole_i_dk?sc_lang=da
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