Kunning

Mannagongdirnar í hesum faldara eru bygdar á
løgtingslóg nr. 22 frá 17. mai 2004 um yrkis-

Upplýsing um
yrkisskeið

skeið, og á Kunngerð um yrkisskeið frá 18.
januar 2007. (kelda: www.logir.fo)
Alt hetta fært tú eisini kunning um við at vitja
heimasíðuna hjá Yrkisdeplinum

www.yrkisdepilin.fo. Umsóknarblað liggur undir oyðubløð,
Eisini eru tit vælkomin ringja og spyrja starvsfólkið í Yrkisdeplinum um ráð og vegleiðing.

Yrkisdepilin er fyrisiting í Mentamálaráðnum, og
hevur ta yvirskipaðu umsitingina av arbeiðsmarknaðar– og yrkisútbúgvingarmálum. Depilin
hevur eisini til uppgávu at vera fyrisiting og skrivari
hjá Yrkisútbúgvingarráðnum og Yrkisnevndunum.
Yrkisdepilin fyrisitur harumframt ávís viðkomandi
málsøki í Mentamálaráðnum
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Yrkisskeið

Hvat er eitt
yrkisskeið ???

HVUSSU VERÐUR EITT YRKISSKEIÐ GÓÐKENT.

fari undir skeiðið í seinasta lagið 2 mánaðir, eftir at
umsóknin er innkomin.

Tað eru nógv ymisk sløg av yrkisskeiðum, alt eftir hvat
fyriskiparin av skeiðnum leggur seg eftir. Dømi eru
ferðaleiðaraskeið, skeið innan matvørureinføri, telduskeið av ymiskum slag, Felagsnevnarin fyri øll skeiðini

Fyriskipari søkir Yrkisdepilin um at sleppa í gongd við
eitt skeið, hetta kann vera eitt nýtt skeið ella eitt skeið,
sum fyriskiparin hevur hildið í eina tíð, men sum hann
nú ynskir at fáa alment góðkent.

Ein frymil til høvuðsinnihald í umsóknini til Yrkisútbúgvingarráðið liggur á heimasíðuni
www.yrkisdepilin.fo.

er at tey eru stutt, frá einari viku upp til eitt ár.
Yrkisdepilin gevur ráðgeving um øll fyrisitingarlig
Yrkisdepilin sendir so Yrkisútbúgvingarráðnum eitt

Hví yrkisskeið ???

viðurskifti, sum umsøkjarin hevur tørv á.

yvirskipað uppskot/umsókn, sum er gjørt saman við
fyriskiparanum, til góðkenningar. Tá Ráðið, sum hevur

Endamálið við yrkisskeiðum er at førleikamenna tey,
sum eru í arbeiði, tey sum ganga arbeiðsleys, ella tey
sum møguliga ætla at skifta arbeiði. Yrkisskeiðini eru
ætlað bæði tí privata og almenna arbeiðsmarknaðinum.

fund 4—5 ferðir árliga, hevur góðkent uppskotið/

Samanumtikið skal eg minnast
til fylgjandi, tá eg skal hava
mítt yrkisskeið góðkent

umsóknina, fær fyriskiparin boð um hetta skjótast gjørligt, og heitir Yrkisdepilin á fyriskiparan um at gera
skeiðsreglur.
1.

Endamálið er eisini, at hesi skeið møguliga kunna geva

antin at fara inn á heimasíðuna hjá Yrkisdepli-

avriksflutning (merit), um ein seinni ætlar sær undir
aðra útbúgving, t.d. yrkisútbúgving.

Kunna meg um tey formligu viðurskiftini við

Tá skeiðsreglurnar eru gjørdar, verða tær lagdar fyri

num ella seta meg í samband við starvsfólkið í

avvarðandi yrkisnevnd til viðgerðar og góðkenningar.

Yrkisdeplinum.

Yrkisdepilin syrgir fyri at yrkisskeiðið lýkur øll almenn
2.

krøv og útskrivar skeiðsprógv.

ingarráðið

Samstundis, sum søkt verður um góðkenning av skeiðsreglum, skal fyriskiparin rinda umsitingargjaldið (3000
kr.) til Yrkisdepilin.

Viðgerðartíðin kann vera ymisk, tá umsókn er komin inn
um yrkisskeið. Men um ráðið t.d. fær eina væl fyrireiEg vil vera við í vitanarsamfelagnum

kaða umsókn til fyrsta ráðsfundin, sum vanliga verður
hildin seinast í september, so skuldi tað verið klárt at

Gera eina umsókn/uppskot til Yrkisútbúgv-

3.

Góðkenning frá Yrkisútbúgvingarráðnum

4.

Skeiðsreglur til Yrkisnevndina

5.

Umsitingargjald til Yrkisdepilin

