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Tilmeldelse til dansk erhvervsskole

Udfyldes af lærepladsen

Navnet på den valgte skole

Uddannelsens navn

Uddannelsesaftalen er godkendt af Yrkisdepilin den Uddannelsen starter den Uddannelsen sluttes den

“branche”, “profil” eller “speciale”  (skal udfyldes)

Lærepladsens navn

Adresse Postnr. By

Lærlingens navn

Adresse Postnr. By

Fødselsdato
MandKvinde Sæt X hvis lærlingen ønsker 

at bo på skolehjem

Dato samt lærepladsens underskrift og evt. stempel

Erhvervsuddannelserne på Færøerne er reguleret i lov nr. 94 fra 29. december 1998 om erhvervsuddannelser, senest ændret 
ved lov nr. 29 fra 30. april 2015. Erhvervsuddannelserne er reguleret af arbejdsmarkedets parter i fællesskab og Yrkisdepilin 
varetager sekretariatet for parterne og agerer som myndighed angående samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter på 
erhvervsuddannelsesområdet. 

Loven foreskriver, at når lærepladsen (virksomheden) har fået den godkendte lærekontrakt retur fra Yrkisdepilin, skal 
lærepladsen sørge for at indskrive lærlingen i skole. I de tilfælde, hvor skolegangen ikke kan tages på Færøerne, tilmeldes 
lærlingen en dansk skole, der vælges af lærling og læreplads i fællesskab. 

I henhold til den danske bekendtgørelse nr. 38 af 3. juli 2003 om tilskudsbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettede 
uddannelser, er der i §11, stk. 2 fastsat: ”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 institutionerne er tilrettelagt i henhold til lov om erhvervsuddannelser, indgår 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 uddannelsesaftale, tager 
de indledende skoleperioder (grundforløbet) på en færøsk erhvervsskole Er der spørgsmål, kan vedkommende skole, 
praktikplads eller elev m.m. kontakte Yrkisdepilin på telefon: + 298 306560, e-mail: yrkisdepilin@yrkisdepilin.fo.

Skole:

Virksomhed:

Lærling:
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Í kunngerð nr. 99 frá 12. juli 2011 um lærusáttmálar, umsitingargjald o.a. stendur at lesa: 
 
“Stk. 3. Tá ið lærupláss frá Yrkisdeplinum hevur móttikið góðkenda lærusáttmálan, skal læruplássið innskriva 
lærlingin til góðkendan yrkisskúla.” 
 
Tá læruplássið hevur móttikið góðkenda lærusáttmála aftur frá Yrkisdeplinum, og talan er um, at 
lærlingurin skal í danskan skúla, skal læruplássið innskriva lærlingin til góðkendan yrkisskúla í 
Danmark. Tað er umráðandi, at lærupláss og lærlingur koma ásamt um, hvør skúlin skal vera.  
 
Avrit av góðkenda lærusáttmálanum verður lagdur saman við innskrivingini til skúlan. 
 
Navn, bústaður, føðingardagur v.m. skulu samsvara við upplýsingarnar í lærusáttmálanum. 
 
Gev gætur, at allir teigar skulu vera útfyltir. 
 
Nærri kunning um lærlingaviðurskifti og lærusáttmála er at finna á heimasíðuni hjá Yrkisdeplinum: 
yrkisdepilin.fo. Eisini ber til at skriva teldupost til yrkisdepilin@yrkisdepilin.fo um nærri kunning ynskist.

Vegleiðing til  
“Tilmeldelse til dansk erhvervsskole”
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