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Umsókn um læruplássgóðkenning ella 
endurnýggjan av læruplássgóðkenning

Navn á virki

Heimstaður

Er talan um nýggja umsókn (set X)? Er talan um endurnýggjan av góðkenning (set X)?

V-tal

Slag av virki

Annað virksemi

Hevur virkið fleiri arbeiðsstøð?

Nær er virkið stovnað?

Heitið á yrkisútbúgvingini

Møgulig sergrein

Hevur virkið yrkislærd í føstum fulltíðarstarvi við sama útbúgvingarheiti sum omanfyri?

Er svarið ja, tilskila so, hvussu mong í føstum fulltíðarstarvi hava lokið hesa útbúgving

Upplýs talið á teimum, sum hava lokið nevndu útbúgving fyri meira enn trimum árum síðan

Tal av starvsfólkum

Navn, heimstaður og V-tal skulu samsvara við vinnuskránna hjá TAKS. 
Skrásetingarprógv fyri skráseting í vinnuskránni skal leggjast við.

Gev gætur: Læru- ella sveinabræv skal leggjast við. Er eingin í føstum fulltíðarstarvi við hesi útbúgvingini, skal 
virkið gera viðmerking um hetta á næstu síðu.

Dagfesting            Undirskrift virkisleiðarans

Tlf.

Ja_____ Nei_______

T-postur
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Umsóknin skal sendast til:  yrkisdepilin@yrkisdepilin.fo

Um virkið ætlar at taka lærling í læru í ávísari yrkisútbúgving, kann tað gera eina nágreiniliga lýsing av førleikanum 
sum lærupláss innan hesa útbúgving:

Virkið váttar við síni undirskrift, at tað er kunnugt við galdandi lóggávu á økinum og við innihaldið í viðkomandi 
útbúgvingarkunngerð, og at tað er ført fyri at nøkta ásettu krøvini við atliti at upplæringini innan viðkomandi 
yrkisgrein. 

Í sínum metingum um virkið kann fáa góðkenning sum lærupláss í ávísari yrkisgrein, leggur Yrkisnevndin dent á: 

1.    at yrkislærd fólk við samsvarandi útbúgving og minst 3 ára arbeiðsroyndum, sum kann standa fyri upp lær ingini, 
er á staðnum. 

2.    at virkið javnan fremur allar tær týdningarmestu arbeiðsuppgávurnar, sum hoyra til viðkomandi yrkisgrein. 
3.    at virkið hevur ta útgerð, sum eru neyðug fyri at kunna útinna arbeiðsuppgávurnar smb. pkt. 2. 
4.    at virkið lýkur treytirnar um arbeiðsumhvørvi, sum eru ásettar í lógum og reglum um gott og trygt arbeiðs -

umhvørvi.

Góðkenning av virki sum lærupláss verður latin fyri 5 ár í senn. 

Viðgerðin av umsóknini um læruplássgóðkenning tekur støði í reglugerð um góðkenning av læruplássum, sum 
Yrkisnevndin samtykti 4. mai 2006.  

Partur av viðgerðini kann eisini vera ein sýnsmeting. 

Lógargrundarlag: 

Løgtingslóg nr 94 um yrkisútbúgvingar frá 1998. 

Virkið váttar við síni undirskrift, at givnu upplýsingarnar eru rættar og í samsvari við galdandi ásetingar á 
yrkisútbúgvingarøkinum og í viðkomandi útbúgvingarkunngerð.
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