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Før der søges om efterskoleophold i Danmark 
Der kan være mange årsager til, at elever ønsker at komme på et efterskoleophold i Danmark, 

men den mest almindelige årsag er et ønske om at lære mere dansk for at kunne komme ind 

på en uddannelse. 

 

Uanset årsagen er det meget vigtigt, at forældre og elever på forhånd har snakket om et 

efterskoleophold i Danmark vil være det rigtige valg for eleven, og at eleven selv er med til at 

tage beslutningen. 

 

Der er mange ting, der skal overvejes og undersøges grundigt, fx om efterskolen har nogle 

tilbud, der svarer til elevens behov, forudsætninger og ønsker. Efterskolerne kan have vidt 

forskellige værdigrundlag og fokusområder, nogle bygger måske på et kristent grundlag, 

andre er sportsefterskoler, mens andre gør mere ud af bestemte fag o.s.v. 

 

Nogle efterskoler forventer, at eleverne kan forstå og tale et dansk, der gør, at de er i stand til 

at følge undervisningen. 

 

Mange af eleverne fra Grønland møder en helt anden kultur og helt andre omgangsformer, 

hvor det sprog, der tales måske er helt anderledes end det sprog, eleverne har lært i skolen, og 

hvor der derfor let kan opstå misforståelser. 

 

Hvert år er der elever, der ikke falder til på efterskolen, hvor flere skifter skole og andre 

rejser hjem, som uanset årsagen, kan opleves som et nederlag for eleven. Det er derfor meget 

vigtigt, at forældre og elever sammen med elevens lærere har fået snakket igennem, hvad der 

forventes af eleverne på en dansk efterskole, og om eleven vil kunne klare de mange daglige 

udfordringer, der er ved at gå på en dansk efterskole. 

 

Der er således rigeligt med udfordringer for eleverne, men også for forældrene, som skal 

undvære deres barn i et helt år, og derfor også gør sig mange bekymringer om, de nu har 

valgt det bedste for deres barn.  

 

Det er derfor meget vigtigt, at I har snakket tingene igennem og især, at forældrene har gjort 

sig helt klart, hvad et efterskoleophold indebærer både for eleven og ikke mindst for dem 

selv. 

 

Rådgivning og vejledning 
Kommunerne har organiseret deres vejledning og rådgivning vedrørende efterskoleophold 

lidt forskelligt, men som udgangspunkt er det vejlederne og lærerne på de enkelte skoler, der 

kender eleverne bedst, der vil kunne yde den bedste personlige rådgivning. Nogle steder yder 

det lokale Piareersarfiit også vejledning i forhold til efterskoler. 

 

Departementet for Uddannelse eller den instans som departementet udpeger til at varetage 

efterskolesagerne administrerer først og fremmest Selvstyrets tilskud til nedsættelse af 

forældrebetalingen, rejser og - gennem de grønlandske huse – vejledningen af 

efterskoleeleverne under deres ophold i Danmark. 
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Det vil sige, at forældrene selv skal rette henvendelse til efterskolerne, når det fx drejer sig 

om forældrebetalingens størrelse, elevens dagligdag o.s.v., hvor man kan søge hjælp til 

eventuel tolkning fra den lokale vejleder, som kender både elever og forældre. 

 

Under selve efterskoleopholdet varetager det grønlandske hus, der geografisk ligger tættest på 

efterskolen, vejledningen af eleverne og den direkte forældrekontakt, når der er behov herfor.  

 

I skoleåret 2014/2015 vil det fortsat være Oqaatsinik Pikkorissarfik, der står for 

administrationen af Selvstyrets tilskud, det vil sige, at spørgsmål om tilskud og om rejser 

fortsat kan rettes til Oqaatsinik Pikkorissarfik, som vil kunne henvise til sagsbehandleren, 

såfremt det drejser sig om spørgsmål, som ikke kan besvares på stedet. Oqaatsinik 

Pikkorissarfiks telefon er 86 67 00 – hvor følgende email kan benyttes: 

efterskole@oqaatsit.gl 

  

2 former for ansøgninger 
Der er vigtigt at vide, at der er tale om to forskellige procedurer, når det gælder en ansøgning 

om optagelse på en efterskole i Danmark og en ansøgning om tilskud fra Selvstyret til 

nedsættelse af forældrebetalingen og rejser i forbindelse med efterskoleopholdet.  

  

Ansøgning til efterskolen 
Det er forældrene selv — eventuelt med hjælp fra kommunens vejleder — der skal søge 

optagelse på efterskole i Danmark for deres barn, dette betyder også, at forældre, der 

fravælger tilskuddet fra Selvstyret, ikke behøver at indsende ansøgning til Selvstyret.  

  

Der kan søges information om efterskoler i Danmark fx på www.efterskole.dk, hvor der også 

findes en prisberegner, hvor forældrene kan beregne deres egenbetaling, når statsstøtten er 

fratrukket. De forældre, der får tildelt tilskud fra Selvstyret skal yderligere fratrække dette 

beløb for at se deres endelige egenbetaling (nærmere herom under afsnittet ”Mere om 

økonomi og tilskud”). 

 

I forbindelse med ansøgningen til efterskolen, vil det være en god ide, at forældrene selv eller 

gennem en tolk, kontakter efterskolen telefonisk for at høre om de krav, efterskolen stiller i 

forhold til fx forudgående danskkundskaber. Det er ligeledes vigtigt, at efterskolen får alle 

oplysninger om eleven, fx om eleven har modtaget specialundervisning i et eller flere fag, om 

eleven bruger medicin, eller måske har et mindre handicap.  

 

Før I søger Selvstyret om tilskud 

Det er vigtigt igen at understrege, at det er FORÆLDRENE, som sender deres barn på 

efterskole. Det er derfor FORÆLDRENES ansvar at få skabt en kontakt og ikke mindst et 

godt kendskab til efterskolen, og have tilsagn om optagelse, FØR der søges om tilskud fra 

Selvstyret. 

  

FØR I sender ansøgningen om tilskud fra Selvstyret skal kontaktfamilien også have 

underskrevet en erklæring, som kan hentes på følgende link: 

http://oqaatsit.gl/Portals/0/Dokumenter/Efterskole/Kontaktfamiliekontrakt_2014_15.pdf. Den 

underskrevne erklæring sendes sammen med ansøgningen om tilskud påført Jeres egen 

underskrift..  

  

mailto:efterskole@oqaatsit.gl
http://www.efterskole.dk/
http://oqaatsit.gl/Portals/0/Dokumenter/Efterskole/Kontaktfamiliekontrakt_2014_15.pdf
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Ansøgning om tilskud fra Selvstyret 
Det er vigtigt, at HELE ansøgningsskemaet bliver udfyldt korrekt, og at de nødvendige 

bilag vedlægges, da ukorrekt udfyldte eller mangelfulde ansøgninger vil medføre afslag. 

 

Det er også vigtigt at vide, at Selvstyrets rolle alene går ud på at give tilskud til nedsættelse af 

forældrebetalingen til efterskoleophold i DK samt rejsen til og fra efterskolen på de 

betingelser, der er præciseret i Selvstyrets bekendtgørelse nr. Xx af xx. september 2013 om 

tilskud til efterskoleophold i Danmark.  

  

Ved ansøgning om tilskud anvendes det elektroniske ansøgningsskema på: 

www.sullissivik.gl (kan også findes via www.oqaatsit.gl). Det udfyldte skema gemmes, 

udskrives, underskrives og sendes sammen med de nødvendige bilag til kommunens 

uddannelsesforvaltning. 

 

Forældre uden adgang til internet kan få hjælp til ansøgningen fra kommunens vejledere, 

bygdekontorer eller bygdeskolen. 

 

I øvrigt vil det være en fordel for både forældre og sagsbehandlere, såfremt forældrene 

angiver en emailadresse, hvortil forskellige oplysninger og billetter kan sendes.  

 

  

Mere om økonomi og tilskud 
Forældrene skal være opmærksomme på, at de under alle omstændigheder kommer til at 

betale en andel for at have barnet på efterskole, ligesom de jo skulle betale for elevens 

forsørgelse, hvis eleven var blevet hjemme. De fleste efterskoler kræver også, at forældrene 

betaler et indmeldelsesgebyr og/eller depositum, som skal være betalt, før eleven optages 

endeligt. 

  

Forældrebetalingen kan være meget forskellig, da statsstøttens størrelse beregnes efter 

husstandens indkomst 2 år før efterskoleårets start, og fordi der er forskel på efterskolernes 

priser.  

 

For at få statsstøtten og dansk sygesikringsbevis skal eleven tilmeldes folkeregistret på 

efterskolens adresse efter ankomst til DK, eller via det grønlandske kommunekontor, inden 

afrejsen. Aftal evt. med efterskolen hvordan I gør det.  

 

Sygesikringsbeviset giver ret til at konsultere en læge uden omkostninger. Dog skal man selv 

afholde udgifterne til ordineret medicin o. lign. Det er ikke gratis at konsultere f.eks. en 

tandlæge i Danmark, så sørg for evt. tandlægebesøg inden afrejsen. 

  

For at beregne forældrebetalingen skal I finde ”Prisberegning” under www.efterskole.dk 

(under dette link: http://www.efterskole.dk/da/Schools/Price) og indtaste de ønskede 

oplysninger. For hver efterskole vil det fremgå, hvor mange uger opholdet varer. Antallet af 

uger skal så ganges med 281 for at beregne størrelsen på det generelle tilskud fra Grønlands 

Selvstyre, som fratrækkes ”den danske pris” for at se, hvor meget man som forældre skal 

betale på årsbasis. Dette beløb deles med 10 for at se den månedlige betaling hen over 

skoleåret.  

http://www.sullissivik.gl/
http://www.oqaatsit.gl/
http://www.efterskole.dk/
http://www.efterskole.dk/da/Schools/Price
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Ud over selve betalingen til efterskolen, som fratrukket tilskud kan løbe op på 1.500 – 3.000 

kr om måneden eller mere, skal forældrene selv sørge for lommepenge, tøj og andre udgifter, 

fx rejser til og fra kontaktfamilien i forbindelse med week-ends og ferier m.m. Nogle 

efterskoler kræver også, at eleven har en cykel og andet udstyr, som forældrene selv skal 

anskaffe.  

 
Forældre, der har flere børn eller tvillinger på efterskole samtidigt, kan modtage et forhøjet 

tilskud på 50 % for den anden elev, der optages på efterskole. Bemærk her, at bestemmelsen om, 

at det forhøjede tilskud også ydes i de tilfælde, hvor forældrene har børn på efterskole i to på 

hinanden følgende år, nu er bortfaldet.  

 

Hvis forældremyndighedsindehaverne er skilt eller separeret, skal den skattepligtige 

indkomst for den forældremyndighedsindehaver, som barnet bor hos, lægges til grund for 

beregningen af tilskuddets størrelse.  

 

Hvis den forældremyndighedsindehaver, som eleven bor hos, er samlevende med en anden 

person, skal samleverens skattepligtige indkomst medregnes i indkomstgrundlaget ved 

beregningen af tilskuddets størrelse, hvis samlivet er ægteskabeligt eller 

ægteskabslignende og har bestået mere end 1 år på ansøgningstidspunktet. 

 

 

Særligt tilskud 
Familier med en årsindkomst på under 280.000 kr kan ud over det generelle tilskud få 

yderligere tilskud, hvis størrelse vil afhænge af antallet af ansøgere. Såfremt der efter 

tildelingen af det særlige tilskud stadig er penge til overs af bevillingen, kan familier med en 

årsindkomst op til 340.000 kr også få bevilget tilskud. 

 

I praksis vil det sige, at alle med en indkomst på under 340.000 kan søge det særlige tilskud 

samtidig med ansøgningen om det generelle tilskud, men ved sagsbehandlingen vil familier 

med en indkomst mellem 280.000 og 340.000 først kunne komme i betragtning, når alle 

ansøgere med under 280.000 i årlig indkomst har fået deres tilskud, og der herefter stadig er 

bevilling til overs.  

 

Der kan maksimalt ydes tilskud i et sådant omfang, at forældremyndighedsindehavernes 

egenandel af forældrebetalingen ikke bliver mindre end 300 kroner om ugen. 

 

 

Dokumentation for årsindkomsten 
Ved ansøgning om SÆRLIGT TILSKUD FRA SELVSTYRET skal der vedlægges 

dokumentation for den skattepligtige indkomst i form af en slutopgørelse fra skattevæsenet. 

 

ALLE forældre skal også vedlægge dokumentation for den skattepligtige indkomst i form af 

slutopgørelsen fra skattevæsenet i forbindelse med ansøgningen TIL EFTERSKOLEN.  

 

OBS: Det er ikke nok at fremsende lønsedler fra en arbejdsgiver som dokumentation, da 

forældrene i princippet kan have haft forskellige arbejdsgivere i indkomståret. 
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Dispensationsmulighed i forhold til det særlige tilskud 
Hvis forældreindkomsten i løbet af det sidste år forud for efterskoleåret er faldet til under 

280.000/340.000, kan forældrene søge om det særlige tilskud, og skal i så fald vedlægge 

tilstrækkelig dokumentation for deres aktuelle indkomstforhold i form af seneste 

slutopgørelse, samtlige lønsedler for de seneste 3 måneder forud for ansøgningstidspunktet 

eller anden tilstrækkelig dokumentation for indkomstforholdene i de seneste 3 måneder forud 

for ansøgningstidspunktet. 

  

 

Elever omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap samt børn 

og unge, der er anbragt uden for hjemmet 
Skal altid søge vejledning hos det lokale socialkontor, da disse unge efter dansk lovgivning 

skal indskrives på en særligt godkendt efterskole. 

 

Både forældre, plejeforældre og vejledere skal være opmærksomme på, at et af betingelserne 

for at kunne få støtte fra Selvstyret er, at både eleven og forældremyndighedsindehaverne 

skal have boet i Grønland i mindst 1 år forud for efterskoleårets start. Denne bestemmelse 

kan have indflydelse i forhold til godkendelse af støtte til elever anbragt uden for hjemmet, 

hvor forældremyndighedsindehaverne er flyttet til Danmark, men hvor eleven bor hos 

plejeforældre i Grønland, da det er forældremyndighedsindehavernes bopæl inden for det 

sidste år forud for efterskolens start, der afgør, om eleven er berettiget til støtte fra Selvstyret.   

  

En liste over specialefterskoler findes her: 

http://findtilbud.tilbudsportalen.dk/SearchStructured.aspx?freetext=efterskoler&searchtype=s

earchnew 

  

Det er en god ide at søge disse specialefterskoler i god tid, da der kan være ventelister. 

 

Tilskud til elever omfattet af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap kan 

bevilges for en periode på op til 3 år. 

 

Besigtigelsesrejse  
Der kan ydes tilskud til besigtigelsesrejse for en fysisk eller psykisk handicappet elev og 

dennes kontaktperson eller ét familiemedlem. Tilskud til en besigtigelsesrejse ydes med 

henblik på at undersøge, hvilket specialefterskoletilbud, der bedst passer elevens specifikke 

vanskeligheder. Besigtigelsesrejsen skal omfatte besøg ved mulige kontaktfamilier med 

henblik på afklaring af fælles forventninger til samarbejdet under elevens efterskoleophold. 

 

Tilskud til besigtigelsesrejse ydes med den fulde udgift til billigste offentlige transportmiddel 

til og fra Danmark og mellem besøgene, dog maksimalt kr. 30.000 i alt per fysisk eller 

psykisk handicappet elev med ledsager. Departementet for uddannelse kan dispensere fra 

beløbsgrænsen, hvis særlige forhold taler herfor. 

 

Ansøgning om tilskud til besigtigelsesrejse skal være modtaget i departementet for 

uddannelse senest den 15. februar i året forud for det år efterskoleopholdet påbegyndes. 

http://findtilbud.tilbudsportalen.dk/SearchStructured.aspx?freetext=efterskoler&searchtype=searchnew
http://findtilbud.tilbudsportalen.dk/SearchStructured.aspx?freetext=efterskoler&searchtype=searchnew
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Andre elever med behov for særlig pædagogisk støtte 
Der kan ydes støtte til elever med behov for særlig pædagogisk støtte. Støtteforanstaltninger 

for elever med behov for særlig pædagogisk støtte omfatter understøttende aktiviteter, der 

med afsæt i elevens særlige behov kan bidrage til elevens succesfulde gennemførelse af 

efterskoleopholdet. Støtteforanstaltningernes art og omfang bevilges efter ansøgning herom 

af departementet for uddannelse. 

 

Elever med behov for særlig pædagogisk støtte til gennemførelse af efterskoleophold i 

Danmark samt disse elevers forældremyndighedsindehavere skal søge vejledning fra 

hjemkommunen i forhold til optagelse på efterskole med henblik på afklaring af behov for 

særlige støtteforanstaltninger. 

 

”Elever behov for særlig pædagogisk støtte” kan fx være elever, der modtager 

specialundervisning inden for forskellige fag i deres nuværende skole, ordblinde eller elever, 

der er henvist til udredning i forhold til ADHD eller autisme, men som endnu ikke har fået en 

diagnose.  

 

Mere om elever med behov for særlig pædagogisk støtte: 
(Efterskoleforeningens bidrag til vejledningen).  
  

Som udgangspunkt skal de unge altid udredes i Grønland inden de kommer på efterskole i 

Danmark. Det vil sige, at efterskolen både skal kende til elevens historik  – men også modtage 

en vurdering (f.eks. fra skolevejleder eller en fagperson i det kommunale system i Grønland) 

af hvad der skal sættes i værk omkring den unge af støtteforanstaltninger under 

efterskoleopholdet. 

 

Dette for at sikre, at efterskolerne ved, hvad det er for nogle unge, de tager imod og således at 

de er forberedt og har haft mulighed for at iværksætte foranstaltninger før den unge står der. 

Ellers risikerer vi, at der ikke sættes noget i værk omkring den unge pga. manglende 

mulighed for planlægning fra skolens side og mangel på finansiering. 

  

Hvis et specialundervisningsbehov (for over 9 timer/12 lektioner om ugen) først opdages, når 

de unge er kommet til efterskolen – skal der sættes en proces i gang, hvor først forældre og 

PPR skal involveres. Se evt. mere 

her http://efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/RT/Specialpaedagogisk-Stoette 

 

Det betyder så også, at det hele forsinkes og midlerne nogle gange først kommer et halvt år 

inde i opholdet – hvis de kommer. 

  

Ift. elever der har et specialundervisningsbehov på under 9 timer/lektioner om ugen (nu 

kaldet ’inklusionselever’) – er det også vigtigt at kende behovet før opholdet. 

 

Her har efterskolerne også mulighed for at sætte støtte i værk – men det kræver igen, at de 

kender til behovet, har indarbejdet det i deres indholdsplan og lærertimer og har aftalt det med 

http://efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/RT/Specialpaedagogisk-Stoette


 

9 

 

forældrene. Der skal udfyldes en skriftlig plan i samarbejde med forældrene(!), hvori det 

fremgår, hvilke tiltag der iværksættes, som en betingelse for at skolen kan indhente en 

tillægstakst til denne undervisning. 

 

Læs evt. mere her http://efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/GL/Inklusion_vejledning 

  

Af tiltag i øvrigt kan der i forhold til de grønlandske elever f.eks. være tale om 

-          Undervisning i dansk som andetsprog 

-          Tilknytning af mentor/socialpædagogisk støtteperson 

Igen skal behovet for undervisning i dansk som andetsprog være kendt, før eleven kommer til 

efterskolen. Således at der er sat en lærer på og afsat timer og ressourcer og det er indskrevet 

i planen. Her har efterskolerne en tillægstakst til formålet. Taksten er på lige godt 14.000 kr. 

pr. årselev. Det kan man komme et stykke vej for.  

 

Se beskrivelse af tillægstaksten her http://efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-

temaer/Tosprogede-elever/tillaegstakster  

  

I forhold til tilknytning af mentor er det igen det samme ift. at kende behovet på forhånd.  

  

 

Introduktions- og forberedelseskurser 
Departementet for uddannelse kan indenfor en på finansloven fastsat bevilling afholde 

introduktions- og forberedelseskurser i forbindelse med start på efterskoleopholdet.  

 

Disse forløb har til formål at forberede eleven til livet på en dansk efterskole og i det hele 

taget til opholdet i Danmark, men vil først kunne realiseres fra skoleåret 2015/2016. 

 

  

Rejser til og fra efterskolen 
Selvstyrets tilskud dækker rejser og eventuelle ophold til og fra efterskolen, men ikke rejser i 

forbindelse med ferier, week-endophold, skoleudflugter – det vil sige, at forældrene selv må 

sørge for eventuel hjemrejse til jul og andre højtider og rejser til og fra kontaktfamilien m.v.  

 

Selvstyret dækker dog rejser i forbindelse med nære pårørendes død eller begravelse. 

 

Forældrearrangerede rejser 
På ansøgningen skal forældrene angive, om de selv arrangerer rejsen til og fra efterskolen. En 

forældrearrangeret rejse indebærer, at forældrene selv bestiller og betaler billetten til 

Danmark, selv sørger for afhentning af eleven i Kastrup og selv sørger for, at eleven kommer 

frem til efterskolen.  

 

Udgifter til en restriktiv (”rød”) billet uden afbestillingsforsikring kan refunderes mod, at 

forældrene fremsender kvittering opgjort selvstændigt for eleven, påført elevens cpr.nr. og 

det bankkontonummer refusionen skal overføres til. Det samme gælder billetten for den 

billigste rejseform i Danmark. 

 

http://efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/GL/Inklusion_vejledning
http://efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Tosprogede-elever/tillaegstakster
http://efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Tosprogede-elever/tillaegstakster
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Det vil sige, at forældrene skal sørge for at bestille billetterne så god tid i forvejen, at der kan 

bookes restriktive billetter. I de tilfælde, hvor den billigste rejseform ikke anvendes 

refunderes udgifter svarende til den billigste rejseform den pågældende dag. Vær opmærksom 

på, at de forskellige rejseselskaber i Danmark ofte har særlige rabatmuligheder for unge, fx 

SAS og DSB. 

 

 

Rejser arrangeret af departementet 
Det er vigtigt at understrege, at selv om rejsen arrangeres af departementet, er det stadig 

forældrene, der har forældreansvaret, og dermed fx ansvaret for, at eleven kommer med den 

rigtige forbindelse fra hjemstedet, og selv sørger for at komme videre efter en eventuel 

overnatning i Grønland. 

 

Ved rejser arrangeret af departementet sendes billetterne inden den 1. juni og efterhånden, 

som de bliver udstedt, til kommunens undervisningsforvaltning og til forældrenes 

emailadresse, såfremt denne er oplyst korrekt. 

  

Såfremt forældrene har særlige rejseønsker skal dette oplyses i forbindelse med ansøgningen 

om tilskud fra Selvstyret. De særlige rejseønsker kan ændres frem til billetudstedelsen. 

Eventuelle merudgifter ved ændringer efter billetudstedelsen betales af forældrene, hvis 

ændringen skyldes ændrede rejseønsker. 

 

Ved rejser arrangeret af departementet vil departementet så vidt muligt sørge for at sende 

eleverne samlet 2 dage før skolestart. Der bliver arrangeret modtagelse i Kangerlussuaq og 

ledsagelse til København for de store elevgrupper. 

 

Alle elever, hvor rejsen arrangeres af departementet, modtages af de grønlandske huse i 

Danmark ved ankomsten til København, som også sørger for, at eleverne når frem til 

efterskolen, som regel i et samarbejde med kontaktfamilien. Kontaktfamilien kan også selv 

afhente eleven i Kastrup og herefter selv sørge for at bringe eleven til efterskolen eller aftale 

med det tilknyttede grønlandske hus om, at eleven bringes til kontaktfamilien før skolestart, 

hvorefter kontaktfamilien er ansvarlige for at bringe eleven til efterskolen. 

  

Enkelte elever må rejse alene, og skal således selv sørge for at komme med de rigtige 

forbindelser. Her er det vigtigt, at forældrene sikrer sig, at eleven kan orientere sig i 

lufthavnene m.v. og ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp i forbindelse med rejsen. 

 

Elever fra Østgrønland rejser typisk over Island, hvor departementet sørger for busbillet fra 

Reykjavik til Keflavik og eventuel overnatning i Island. Departementet vil så vidt muligt 

sørge for, at disse elever rejser samlet, men det vil ikke kunne undgås, at enkelte elever må 

rejse alene, og her må forældrene sikre sig, at eleven kan finde frem til den rigtige forbindelse 

til København. 

 

Departementet afholder udgifter til nødvendige overnatninger undervejs samt kost ved 

overnatning.  

 

Bygdeelever 
Ved rejser arrangeret af departementet sørger departementet for, at bygdeelever kommer ind 
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til nærmeste by med myndighedsgodkendt transportmiddel. Det vil sige enten med helikopter 

eller godkendt rejsebåd.  

 

Forældre, som eventuelt i fællesskab, selv bringer eleverne ind til nærmeste by, kan ikke få 

refunderet udgifter fx til brændstof medmindre det drejer sig om udgifter til 

myndighedsgodkendt transportmiddel, og dette sker efter aftale med departementet. 

 

Departementet afholder udgifter til nødvendige overnatninger undervejs samt kost ved 

overnatning. 

 

Om at være kontaktfamilie 
Det er vigtigt at understrege, at Selvstyrets tilskud ikke dækker udgifter i forbindelse med 

elevens ophold hos kontaktfamilien, således at det er forældrene selv, der må dække disse 

udgifter. Det er derfor vigtigt, at der foreligger en klar aftale mellem forældre og 

kontaktfamilien om dækningen af disse udgifter. 

 

Kontaktfamilieordningen er indført for grønlandske elever, således at de har voksne at kunne 

henvende sig til i Danmark, og som de kan besøge under ferier og friweekends, hvor det også 

har vist sig, at en god kontaktfamilie i mange tilfælde har en afgørende betydning for elevens 

gennemførelse af efterskoleopholdet. 

 

Kontaktfamilien skal være indstillet på at være den grønlandske families ”forlængede arm”, 

og fx kunne være til stede på efterskolens første skoledag, så vidt muligt deltage i 

forældremøder på efterskolen, have eleven på besøg i ferier fx. efterårs-, jule-, vinter-, påske- 

og pinseferie samt i friweekends. Nogle Efterskoler forlanger, at eleven under sygdom 

opholder sig uden for skolen, og derfor må kontaktfamilien også være indstillet på at have 

eleven på besøg under sygdom. 

 

Kontaktfamilien skal desuden være indstillet på at have eleven boende både før skolestart og 

umiddelbart efter skoleafslutningen før hjemrejsen, hvilket aftales med familien i Grønland 

og det tilknyttede grønlandske hus – også med hensyn til at bringe eleven til og fra lufthavnen 

ved afrejse og ankomst. 

 

For at kunne få tilskud fra Grønlands Selvstyre skal forældrene vedlægge en underskrevet 

erklæring fra kontaktfamilien. Så husk at sende den underskrevne erklæring til familien i 

god tid, før ansøgningen skal være afleveret til den kommunale undervisningsforvaltning den 

1. februar. Kontaktfamilieformularen kan hentes her: 

http://oqaatsit.gl/Portals/0/Dokumenter/Efterskole/Kontaktfamiliekontrakt_2014_15.pdf 

 

Efterskoleforeningen 
Efterskoleforeningen har ansat en pædagogisk konsulent, der bl.a. rådgiver om grønlandske 

unges ophold på efterskoler. På foreningens hjemmeside kan man læse meget mere om de 

forskellige instanser og muligheder for de grønlandske unge. 

Web www.efterskole.dk/groenlandskeelever 

Kontakt Maren Ottar Hessner på moh@efterskoleforeningen.d 

 

 

http://oqaatsit.gl/Portals/0/Dokumenter/Efterskole/Kontaktfamiliekontrakt_2014_15.pdf
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Hjemrejse: 
Hjemrejsen arrangeres af det grønlandske hus, som efterskolen er tilknyttet. Særlige 

rejseønsker fra forældrene skal være det grønlandske hus i hænde mindst 5 måneder før 

skoleafslutningen på et af departementet udarbejdet skema, som kan hentes her: /senere). Her 

gælder det også, at den billigste transportform skal vælges, og at forældrene afkræves 

dækning af merudgifter efter billetudstedelsen, som skyldes ændrede rejseønsker fra 

forældrene. 

 

I øvrigt kan forældrene også selv vælge at arrangere hjemrejsen og få refunderet 

billetudgifterne efter de samme regler som ved nedrejsen. 

 

Klageadgang: 
Klager over afgørelser vedrørende tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed.  

 

 

Vigtige tidsfrister 
 

Før 1. februar i det år skolen starter: 

Have søgt og have tilsagn om optagelse fra en godkendt efterskole. 

Husk for elever med vidtgående handicap eller for elever anbragt uden for hjemmet skal 

efterskolen også være godkendt til at kunne modtage disse elever. 

Have indhentet underskrevet erklæring fra kontaktfamilien. 

 

1. februar 

Ansøgning om tilskud fra Selvstyret med alle nødvendige bilag skal være afleveret til 

kommunens undervisningsforvaltning. 

 

Hvis I har en skattepligtig indkomst under 280.000/340.000, kan I søge om særligt 

tilskud. Hvis I søger om det særlige tilskud, skal I huske at vedlægge slutopgørelsen for det 

indkomstår, der ligger 2 år forud for efterskolens start, eller 1 år forud for efterskolens start, 

hvis Jeres skattepligtige indkomst er kommet under grænsen i løbet af det sidste år forud for 

efterskolens start. 

 

15. februar 

Ansøgning om tilskud fra Selvstyret skal være modtaget af Departementet for Uddannelse. 

 

15. marts 

Departementet for Uddannelse meddeler forældrene, forvaltning og efterskoler om tilskuddet 

er bevilget for de ansøgninger, der er modtaget til tiden, og som er korrekt udfyldt. 

 

15. marts – 1. juni: 
Billetter udstedes for de elever, hvis rejse arrangeres af departementet for uddannelse. 

 

5 måneder før skoleafslutningen: Der gives meddelelse til det grønlandske hus, efterskolen 

er tilknyttet, såfremt forældrene har særlige ønsker med hensyn til hjemrejsen, herunder om 

kontaktfamilien kan have eleven boende fra skoleårets afslutning til hjemrejsetidspunktet. 
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