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Personalet på Maniitsumi Efterskoli 
 

Forstander:  Jens Væggemose  
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Kontorleder: Margrethe Nielsen 

 

Kontorfuldmægtig: Stina Motzfeldt 

 

Lærer              Kristian Kristoffersen 
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Telefon: +299 813999 
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Ankomst 

 
Den dag du ankommer, vil der være personale på ka-

jen eller i lufthavnen til at byde dig velkommen. Du vil 

ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at 

finde sig til rette. 

Besøg på skolen 

 
Forældre, søskende og venner er altid velkommen til at besøge dig 

på efterskolen. Husk at kontakte vagtlæreren før du får besøg. 

Desværre kan vi ikke tilbyde overnatning, så gæsterne skal selv fin-

de overnatningsmuligheder i byen, hvilket ikke er svært. 

Betaling 
 

Der fremsendes opkrævninger til foræl-

drebetaling og betalingen finder sted 

forud. Der betales for en måned ad gan-

gen. 

 

Ved manglende betaling kan skolen bli-

ve nødsaget til at sende eleven hjem. 

Bo-forhold 
 

Du kommer til at bo på 2 personers værelse med toilet 

og bad på gangen. Du får dit eget skab og dit eget 

skrivebord. 

 

Du skal selv medbringe og benytte lagen, pude- og 

dynebetræk. Hvis du ikke har det, kan det købes i by-

en. Dyne og hovedpude sørger efterskolen for. 

 

Skolen laver værelsessammensætningen, så det er til-

fældigt hvem du kommer til at dele værelse med. 

Brand 

 
På samtlige værelser hænger der en 

brandinstruks. Eleverne informeres 

om brandinstrukser på efterskolen, 

og der vil blive afholdt brandøvelse 

som loven foreskriver. 

Bøger og undervisningsmate-

rialer 

 
Skolen udleverer bøger, hæfter og sam-

lemapper til brug i undervisningen. Se i 

øvrigt under punktet ”medbring”. Elever-

ne er ansvarlige for udleverede bøger og 

materialer. Ødelagte bøger og materia-

ler erstattes med nypris. 
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Depositum / Indmeldelsesgebyr 

 
Indmeldingsgebyr er 500 kr. 

Depositum på 2000 kr. betales senest 1. juni og 

indsættes på konto 6471 1099687. Man kan og-

så betale halve af depositum 1000 kr. 1 maj og 

resten  1000 kr. 1 juni.. Du kan ikke starte på ef-

terskolen, hvis depositummet ikke er betalt.  

Elevbank og lommepenge 
 

Du og din familie er selv ansvarlig for, at du har de lommepenge, du skal bruge. 

Vi anbefaler at din familie opretter en konto for dig, og at du udstyres med et akiliut-kort. Der er 

både bank og hæveautomat i Maniitsoq. 

Du kan også benytte dig af skolens elevbank, hvor d 

et vil være muligt at indsætte og hæve penge. 

Vi opfordrer kraftigt til, at du ikke ligger inde med større kontantbeløb, da det kan friste svage 

sjæle. 

Fag  

 
På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. 

Grønlandsk 

Dansk 

Engelsk 

Matematik 

Personlig udvikling 

Der undervises i følgende linjefag hvor hver elev skal vælge 1 linje. 

Krop & Natur 

Musik/Drama 

Kreativt værksted 

Derudover undervises der i en række valgfag. 

Ferie 
 

Vi holder juleferie i uge 51, 52 og uge 1. I disse uger har eleverne 

fri og kan rejse fra skolen. Skolen bestræber sig på, at alle holder 

jul uden for skolen enten hos familie eller værtsfamilie. Derfor er 

det vigtigt, at alle har fundet sig en værtsfamilie. Hvis du ønsker 

at rejse på juleferie, er det for egen regning. 

I resten af skoleåret vil der være undervisning, også i de traditio-

nelle ferier. Hvis en elev ønskes hjem på ferie, skal forældrene 

meddele skolen dette i god tid og senest 1 måned før. 
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Forsikring 

 
Efterskolen anbefaler at familien har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring, og at disse 

forhold bringes i orden inden eleven starter på efterskolen. 

Efterskolen dækker skaden hvis efterskolen eller dennes medarbejder er ansvarlig for hændelsen. 

Skolen har aldrig ansvaret for skader, der selv bliver forvoldt eller ved tyveri. Efterskoleeleven er 

selv erstatningspligtig ved skader påført skolens inventar eller ejendom. Hændelige uheld vil som 

regel være dækket af familiens ulykkesforsikring. 

Elevens personlige ting skal altså være dækket af familiens forsikring. Alle elever har et personligt 

skab på værelset, som kan aflåses. 

Fritidsaktivititer 

 
I weekenderne, og på mange hverdage vil skolens vagtlærer og eleverne 

selv stå for frivillige aktiviteter. Vi laver måske en løbeklub, en filmklub, 

en zumbaklub, en skakklub eller noget helt andet. 

I Maniitsoq er der et godt foreningsliv, som du er meget velkommen til 

at melde dig ind i. Du kan dyrke håndbold, fodbold, skiløb, taekwondo, 

volleyball m.m. 

Aftenskolen i byen tilbyder kurser i mange kreative fag. Derudover er 

der ”klubben” hvor du kan mødes med andre af byens unge til mange 

aktiviteter. 

 

Foto 

 
Det er en god ide at 

medbringe sit eget ka-

mera, så de store ople-

velser og unikke mo-

menter kan foreviges. 

Forbud 

 
På Maniitsumi Efterskoli har vi ikke så mange regler, men dem vi 

har, er meget vigtige, og hvis du ikke følger dem, kan det få den 

konsekvens, at du bliver bedt om at afbryde dit ophold i utide og 

rejse hjem. 

Skolens regler er: 

 Du skal være på dit værelse mellem 22.30 og 07.00 

 Du skal være en god kammerat. Behandl andre som du selv 

ønsker at blive behandlet. 

 Du har mødepligt til undervisning, rengøring, køkkentjans, 

tjans hos oldfrue og pedel. 

 Du må på intet tidspunkt indtage, være påvirket af eller være 

i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer. Hvis vi alli-

gevel finder alkoholiske drikke på skolen i løbet af opholdet, 

så inddrager vi det – og det bliver ikke udleveret igen. 

 Brug af stearinlys og anden åben ild er forbudt. 

Det er vigtigt at familierne snakker disse regler igennem inden 

afrejsen til efterskolen, så vi sikrer os at eleverne har forstået det, 

og der ikke opstår misforståelser. 
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Fysisk aktivitet 

 
Sundhed er et omdrejningspunkt på ef-

terskolen. Alle elever skal i løbet af sko-

leåret deltage i fælles idrætstimer og 

løbe - vandreture. Er eleven ikke i stand 

til at deltage i disse aktiviteter, beder vi 

fra skoleårets start om en lægeerklæ-

ring. 

Fællestimer  
 

På den ugentlige fællestime orienteres om nyt på ef-

terskolen. På fællesmødet er eleverne med til at sætte 

dagsordenen, og der kan tages beslutninger om nye 

tiltag. 

Grundregler 

 
1. Du skal være på dit værelse mellem 

22.30 og 07.00 

2. Vi forlanger en god og ansvarlig op-

førsel. Du skal til enhver tid rette dig ef-

ter henstillinger fra efterskolens perso-

nale. Du skal behandle andre som du 

selv ønsker at blive behandlet. 

3. Du skal behandle efterskolens byg-

ninger, inventar og udstyr med omtanke 

og ansvarlighed. evt. beskadigelser skal 

erstattes. 

4. Du har mødepligt til undervisning, 

rengøringsopgaver, køkkenvagt, mor-

genmad, frokost og fællesarrangemen-

ter. 

Du må på intet tidspunkt indtage, være i 

besiddelse af eller være påvirket af alko-

hol, eller euforiserende stoffer. 

 

Overtrædelse af skolens grundregler kan 

medføre til bortvisning, da det er i strid 

med skolens grundholdninger og din 

funktion på skolen. 

Hjemmeside 
 

Maniitsumi Efterskoli’s hjemmeside hedder 

www.efterskoli.gl som også er linket op på 

vores facebookside. Vi anbefaler at I melder 

jer til på siden. Her vil I løbende kunne få et 

indtryk af hvad der sker på skolen. 

Hjemve 

 
I starten af skoleåret kan der være 

mange der har hjemve. Efterhån-

den som dagligdagen indfinder sig 

på efterskolen forsvinder hjemve-

en for det meste, men det er vig-

tigt at familierne hjemmefra snak-

ker med deres børn om, hvad det 

vil sige at være på efterskole, og at 

man for en periode skal undvære 

de vante hjemlige omgivelser. 

http://www.efterskoli.gl
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Idræftstøj 
 

Du skal medbringe idrætstøj- og 

sko, så du kan dyrke idræt både 

inde og ude. 

Jagtbevis 

 
Hvis du har valgt Krop & Natur skal medbrin-

ge dit jagtbevis. Hvis du har skydevåben, du 

gerne vil medbringe, så kontakt skolen og så 

aftaler vi, hvad vi gør. Vi sørger for, at våbnet 

naturligvis opbevares sikkert i aflåst skab, når 

det ikke er i brug. Kontaktfamilie 

 
Eleverne har mulighed for at besø-

ge deres kontaktfamilie i Maniitsoq 

i fritiden og i weekends. Det er kon-

taktfamilien der sætter rammerne 

for hvordan, og hvor ofte du kan 

besøge din kontaktfamilie. 

 

Hos kontaktfamilien er det familiens 

regler der er gældende. 

Kontaktgrupper 
 

Eleverne er delt op i kontaktgrupper. Grupperne er på ca. 12 elever, og der er en lærer tilknyttet 

hver gruppe. Kontaktgrupperne mødes mindst 1 gang om ugen, og gruppens funktion er, at det 

skal være et basissted, hvor man kan snakke om alt, hvad der rør sig. 

I kontaktgrupperne forbereder man punkter til fællesmødet, som hele skolen så forholder sig til. 

Kontaktgruppelæreren er den naturlige kontakt, hvis der er noget man som forældre ønsker at 

drøfte. 

Det er endvidere i kontaktgruppe-regi man deltager i rengøringen og køkkenarbejdet på skolen. 

Kontor 

 
Skolens kontor er åbent hver dag fra kl. 8.00 – 16.00. 

 

Dog i begrænset omfang i sommerperioden. 

Under deres ophold kan eleverne henvende sig 

uden for normal undervisning og andre fællesaktivi-

teter, fortrinsvis i frikvartererne. 

 

Kontoret træffes på mail: info@em.gl  

Tlf.: +299 81 39 99 
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Skolearrangementer 
 

I løbet af skoleåret afholdes en del arrange-

menter som eleverne bliver medansvarlige for. 

Det kan være interne arrangementer for sko-

lens elever og ansatte, men det kan også være 

arrangementer, hvor vi byder familie, pårøren-

de, venner, byens borgere, skolekreds, kontakt-

familier og andre indenfor på vores efterskole. 

 

 

Sygdom 

 
Ved sygdom vil eleven altid være under skærpet tilsyn. 

Skolen giver besked til familierne, hvis en elev skønnes så syg at dette skridt er nødvendigt. Der er 

såvel læge som sygehus i Maniitsoq. 

Skolen skal underrettes hvis eleven har sygdomme eller skavanker. Hvis eleven bruger medicin 

skal vi også underrettes om det. 

Tandlæge 

 
Generelt råder vi til, at man 

får undersøgt sine tænder, 

inden man tager på eftersko-

le. Der er tandlæge i Maniit-

soq. 

Transport 

 
Selvstyret betaler rejsen til Maniitsoq og tilbagerej-

sen når efterskoleopholdet er slut. 

Der betales ikke for rejser i ferier. 

Udsmykning af værelse 

 
Plakater og anden udsmykning skal 

hænges op med klæbemasse (ligner 

”tyggegummi”) som bliver udleveret 

på skolen. Ellers er det en god ide at 

medbringe ting der kan gøre værelser 

hyggelige og ”hjemmelige”. HUSK: 

Brug af stearinlys og anden åben ild er 

strengt forbudt. 

Vask 

 
Der er vaskeri på skolen med både va-

skemaskiner og tørretumbler. Du skal 

selv sørge for vaskepulver. 

Weekender 

 
Der vil i de fleste weekender blive arrangeret spæn-

dende arrangementer som elever og lærere på skift 

har ansvaret for. Hvis du ønsker at være hos familie, 

venner eller værtsfamilie skal det meddeles senest 

torsdag til frokost. Du skal være tilbage på efterskolen 

søndag efter kl. 19 og senest kl. 22.00 
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Levende lys 

 

På grund af brandfare er det 

strengt forbudt at have tændt 

stearinlys eller have anden åben 

ild på værelset. 

Mad 
 

På efterskolen kommer du til at spise sund og ernæ-

ringsrigtig mad. Vi gør meget for at sammensætte en 

varieret og alsidig menu, så du får energi til en lang og 

krævende skoledag. Du vil blive præsenteret for retter 

som du måske ikke kendte i forvejen, og ofte er du jo 

selv med til at lave maden, når det er dig, der er i køk-

kenet. 

Hvis du er allergiker, eller der er fødevarer som du ikke 

kan tåle, skal skolen have besked om det inden skole-

årets start. Fisk vil ofte være på menuen. 

Medbring 
 
 Toiletsager og håndklæder. 
 Dyne, pude og sengetøj. 
 Hverdagstøj. 
 Varmt tøj. 
 Indesko. 
 Løbetøj, træningstøj, regntøj, badetøj. 
 Indendørssko til idræt. 
 Ordbøger til alle fag. evt. computer. 
 Lommeregner. 
 Skriveredskaber, lineal, passer og vinkel-

måler. 
 Sovepose, liggeunderlag, lille rygsæk. 
 Medbring bærbar computer hvis du har 

en. 
 Vandflaske 
 

Skriv navn på alle dine ting. 

Mobiltelefoner 
 

På efterskolen har vi regler om, hvornår du må 

bruge din mobiltelefon. Brugen af mobiltelefon 

må aldrig virke forstyrrende på undervisningen 

eller dagligdagen på skolen.  

Musikinstrumenter 

 
Hvis du har et musikinstrument du gerne vil bru-

ge på efterskolen, er du meget velkommen til at 

tage det med. Husk ansvaret er dit hvis der sker 

noget med det. 

Måltider 
 

Der er mødepligt til morgenmad, frokost og aftensmad. Derudover er 

der mellemmåltider i løbet af dagen.  
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Nøgle 
 

Når du ankommer til efterskolen får du 

udleveret en nøgle til dit værelse. Hvis 

du har mistet nøglen skal du betale 150 

kr. for at få en ny nøgle, så pas godt på 

den. 

Personlige hygiejne 

 
Eleven er selv ansvarlig for indkøb 

af sæbe, tandpasta, vaskepulver og 

hvad du ellers har brug for i det 

daglige. 
Post 
 

Post skal sendes til: 

 

Elevens navn 

Maniitsumi Efterskoli 

Box 503 

3912 Maniitsoq. 

Praktisk arbejde og køkkenhjælp 
 

Det er en del af det at gå på efterskole, at alle både 

drenge og piger er forpligtet til at deltage i såvel køk-

kenarbejde, rengøring og andet praktisk arbejde. 

Prøver 

 
Alle elever skal ved skoleårets slut-

ning gå op til folkeskolens afslut-

tende prøver i fagene grønlandsk, 

engelsk, dansk og matematik. 

Motion 

 
Alle elever på Maniitsumi 

Efterskoli skal dyrke motion. 

Derfor er det vigtigt at du 

har tøj med til både inden-

dørs og udendørs aktivite-

ter.  

 
 

Musikanlæg, radio 
 

Eleven er velkommen til at medbringe musikanlæg 

og radio under hensyntagen til værelseskammerat 

og andre beboere. 

Kogeplader, toaster, brødrister, varmeovn, elkedel 

og lignende må ikke medbringes. 
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Røngøring 
 

Når vi er så mange mennesker samlet på et sted, er det 

vigtigt at der altid er rent og fremkommeligt. Derfor er 

rengøringen lagt i faste rammer så der dagligt bliver 

gjort rent på skolen, på jeres fællesområder og på jeres 

værelser. Så hvis du ikke er så god til at gøre rent og hol-

de orden, så lærer du det på efterskolen. 

 

Tidspunkter for rengøring bliver lagt ind i ugeskemaet. 

Rygning 

 
Maniitsumi Efterskoli er en skole der sætter 

sundhed i højsæde, derfor vil vi gøre alt for 

at du ikke kommer til at ryge på efterskolen. 

Hvis du er ryger, vil vi gerne hjælpe dig til at 

holde op med at ryge. 

Rygning foregår udendørs og er strengt for-

budt indendørs. 

Seksualitet 
 

På efterskolen vil du modtage udførlige 

oplysninger om prævention og andre 

praktiske forhold i den sammenhæng. 

Det er dit og forældrenes ansvar, hvis 

du er seksuel aktiv. I starten af eftersko-

leåret vil du blive tilbudt en test for 

kønssygdomme. 

Skema 
 

Skemaet vil blive præsenteret når eleverne an-

kommer og vil senere være at finde på skolens 

hjemmeside 

Skole-tøj 
 

Alle elever modtager i løbet af skoleåret fleecetrø-

je, træningstrøje eller lignede, hvor skolens logo 

og navn er på. 

Skolevejledning 
 

Kontaktlærer og/eller skolevejleder tager i lø-

bet af skoleåret flere samtaler med den enkel-

te elev for hele tiden at holde fokus på elevens 

fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Det 

er efterskolens målsætning, at alle elever, når 

de forlader efterskolen, er afklaret med hvilken 

ungdomsuddannelse de gerne vil ind på, og 

hvilke drømme de har for deres fremtid. 


