
 

 
Indmeldelse  til  dansk  erhvervsskole og evt. faglig udvalg  
 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 101 fra 18. juni 2001 vedr. uddannelsesaftaler er således fastsat i § 4, stk. 2 (oversat fra færøsk): ”Efter at 

praktikvirksomheden fra kontoret for vedkommende faglige udvalg har modtaget godkendt uddannelsesaftale, skal praktikvirksomheden 

indmelde eleven til en godkendt erhvervsskole”. 

 

I.h.t. dansk bekendtgørelse nr. 38 af 3. juli 2003 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., er der i § 11, 

stk. 2 fastsat således: ”Elever fra Færøerne og Grønland, der som led i færøske eller grønlandske erhvervsuddannelser deltager i 

skoleundervisning, som efter aftale mellem uddannelsesmyndighederne på Færøerne eller Grønland og institutionen er tilrettelagt i henhold til 

lov om erhvervsuddannelser, indgår i institutionens opgørelse af årselever på samme måde, som hvis de havde været elever i en  dansk 

erhvervsuddannelse”. 

 

Bemærk følgende: 

- Yrkisdepilin bekræfter, at alle elever indenfor handel og kontor, der har en af Yrkisdepilin godkendt færøsk uddannelsesaftale, tager de 

indledende skoleperioder (grundforløbet) på en færøsk erhvervsskole (FHS-uddannelsen). 

- Indenfor håndværksuddannelserne skal tilmeldesesblanketten (kopi) ligeledes sendes til vedkommende faglig udvalg  

(Se vedlagte oversigt over faglige udvalg). 

 

Som praktikvirksomhed er det Deres pligt – helst så snart De har modtaget den godkendte uddannelsesaftale fra kontoret for vedkommende 

faglige udvalg (Yrkisdepilin) og i god tid inden elevens første skoleperiode – at indmelde eleven (lærlingen) til den til læren tilhørende 

skoleuddannelse. Se vedlagte skoleoversigt. Sammen med indmeldelsesblanketten skal De sende en kopi af den godkendte uddannelsesaftale (på 

færøsk ”Lærusáttmáli”) til den valgte skole. Navn, adresse, fødselsdato m.v. skal være overens  med uddannelsesaftalen. Vær opmærksom på, at 

alle felter skal udfyldes.  

 

Er der spørgsmål, kan vedkommende skole, praktikplads eller elev m.m. kontakte Yrkisdepilin på telefon: + 298 306560, e-mail: 

yrkisdepilin@yrkisdepilin.fo. 

 

 

Til praktikvirksomheden at udfylde  
(brug venligst skrivemaskine eller BLOKBOGSTAVER) 

 

 

Navnet på den valgte skole:  ______________________________________________________________ 

 

Uddannelsens navn:   ____________________________________________________________________ 

 

”branche” eller ”profil” eller ”speciale (skal udfyldes):  

 
________________________________________________________________________________________________________________   
 

Uddannelsesaftalen er godkendt og underskrevet af Yrkisdepilin den: _____________________________  

 

Læren er sat til at starte den:  ______________________   og at afslutte den:  _______________________ 

 

 

Elevens (lærlingens) navn og adresse:    ____________________________________________________ 
 

                 ____________________________________________________   
 

                 ____________________________________________________ 
 

                  Født den: ______________________  Pige       Dreng    
  

  

                 Sæt x, hvis eleven ønsker at bo på skolehjem         

 
 

Praktikvirksomhedens navn og adresse:  ____________________________________________________ 
                                                     
                                                                                          ____________________________________________________________________   

 

                                                                                          ____________________________________________________________________ 
 

 
 

 

_______________________________________________ 

Dato samt praktikvirksomhedens underskrift og evt. stempel 
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