Heilsuskúli Føroya
Flyta?
Ongar pengar?
Styttri útbúgving?
Um eg havi arbeiðsroyndir?
Arbeiða ímeðan eg taki útbúgving?

Fá svar uppá tínar spurningar…

HEILSUSKÚLI FØROYA – HEILSUHJÁLPARAÚTBÚGVING

Kunning um: Tíðarskeið, fjarundirvísing, frítøku vegna
arbeiðsroyndir, fígging og bústað

Vanlig útbúgving

Skúli 3
Starvsv. 3
Skúli 4
Starvsv. 3 Endi 2 v.
mán.
mán.
mán.
mán.
2 próvtøkur
Feria 7 vikur – liggur ymiskt alt eftir um tú byrjar í januar ella í
august

Helvtin av útbúgvingini er í skúla og helvtin í starvsvenjing
kring landið
Tú kannst sostatt búgva heima partar av útbúgvingartíðini.
2 ferðir 3 - 4 mánaðir í skúla, 2 ferðir 3 mánaðir starvsvenjing.
Byrjar bæði í januar og august.
15 mánaðir íalt.

Krav til umsøkjarar: 9. flokk og 1 ára arbeiðsroyndir, eitthvørt
arbeiði, fulla tíð.
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HEILSUHJÁLPARAÚTBÚGVING
- hevur tú 1 ÁRA ARBEIÐSROYNDIR VIÐ RØKT - fá frítøku fyri
eina starvsvenjing!
Krav: í minsta lagið 1 ára arbeiðsroyndir, fulla tíð, ella umleið
1750 tímar. Gevur frítøku fyri eina starvsvenjing, á 3 mánaðir.
Vel ímillum hesar 3 møguleikar, og vinn tær pening í steðginum:

Byrja í januar
Skúli 3
mán.

til mars árið eftir (15 mán)
Steðgur 3 Feria 7 Skúli 4
mán.
v.
mán.

Starvsv. 3 Endi
mán.
2v

Ella
Byrja í august
Skúli 4
mán.

Steðgur 3
mán.

til desembur árið eftir (15 mán)
Skúli 3
mán.

Feria 7
vikur

Starvsv. 3
mán.

Endi
2 v.

Ella
Stytta útbúgving - alt skúlaskeiðið í einum.
Byrja í januar
Skúli 6 mán., 1. og 2. skúlaskeið í
einum.

novembur sama ár (11 mán)
Feria 7
v.

Starvsv. 3 mán. Endi
2 v.
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Tak útbúgvingina yvir longri tíð, við at taka farloyvi ávegis

Um tú hevur trupult við, at vera undir útbúgving í einum, kanst
tú velja, at taka t.d. hálva útbúgving, 1. skúlaskeið og 1.
starvsvenjing, søkja farloyvi og enda útbúgvingina seinni.
Tú kann ávegis í útbúgvingini avgera at søkja farloyvið.

Tað tú hevur tikið og staði av skúla ella starvsvenjing, missur tú
ikki aftur. Tað er best at byrja aftur áðrenn 5 ár eru farin.
Broytingar kunnu koma í útbúgvingini og skúlin kann tá krevja at
tú tekur partar umaftur.
Tær reglur sum galda tá tú byrjar, eru at tú skalt enda eftir somu
reglum um t.d. lærugreinar og próvtøkur, sum tú byrjar eftir.
Reglan er eisini at ein skal søkja frítøku fyri starvsvenjing, við
skúlabyrjan. Arbeiðsroyndir eftir skúlabyrjan, kunnu ikki telja við
í meting av frítøku fyri starvsvenjing í
heilsuhjálparaútbúgvingini.
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EG HAVI TRUPULT AT YVIRSKOÐA,
AT VERA HEIMANÍFRÁ Í FLEIRI MÁNAÐIR
Fjarundirvísing er partar av skúlatíðini.
Alt eftir hvar tú býrt, skal tú bert flyta bústað partar av
útbúgvingini. Ein part av tíðini kanst tú búgva heima.
Helvtin av útbúgvingini gongur fyri seg í Suðuroy, í tveimum
pørtum. Hin helvtin er starvsvenjing, ið liggur um alt landið.

Set teg inn í møtitíðir og uppbygnað av tímatalvu
• Tímatalvan er løgd eftir siglingini millum Suðuroynna og
meginøkið, so lagaligt sum gjørligt fyri næmingar okkara
• Tú møtir mánamorgun kl. 11.30 í skúla, harvið hava allir
næmingar møguleika at vera sunnudagin heima
• Tú hevur ein dag við fjarundirvísing um vikuna, hesin liggur
upp til vikuskifti. Harvið verður tíðin styttri heimanífrá
• Um tú longu hevur føroyskt C, enskt á C og danskt D støði
úr øðrum skúla, skalt tú ikki fylgja tí undirvísingini. Tá ert
tú ímiðal 2,5 dagar í skúla um vikuna, tá fjarundirvísing
eisini er.

Starvsvenjing: er 4 dagar um vikuna, fríggjadagur er lesidagur,
har tú ikki skal arbeiða.
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Ger útbúgvingina lættari at gjøgnumføra
• Fá tær arbeiðsroyndir við røkt í 1 ár, fulla tíð, so fært tú ein
starvsvenjingarpart á 3 mánaðir góðskrivaðan og kanst
vinna pening í steðginum
• Tak prógv sum sjálvlesandi í almennu lærugreinunum,
føroyskt C og enskt C á miðnámskúla í nærøkinum, áðrenn
tú søkir í skúla (danskt D er bert á Heilsuskúlanum)
▪ útbúgvingin verður munandi lættari at
gjøgnumføra
▪ tú fært færri dagar á skúlabonki
▪ tú kannst arbeiða sum tímalønt, samstundis
sum tú tekur útbúgving

Tosa við skúlan tú ætlar at lesa í.
Á www.innskriving.fo – kanst tú melda til sum sjálvlesandi.
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HVAT UM EG HAVI TAÐ TRUPULT FÍGGJARLIGA?

Tað eru fleiri møguleikar at søkja um peningaligan stuðul:
Studni, SSL-kort og Almannaverkið. Um tú hevur lítla a-inntøku,
verður barnafrádráttur í skatti útgoldin.
Ferðing ókeypis fyri øll: frá heimi til útbúgvingarstað, er ókeypis
við leiðum hjá SSL.
Næmingar uttan børn: Studni 4.414 kr. + lán 2.475,00
Næmingar undir 18 ár: Bókastudning og vistarhaldstuðul, um
flutt verður ávísa longd heimanífrá ella um sigling er til
útbúgvingarstað
Næmingar við børnum: Útyvir vanligan studning, kunnu øll við
børnum søkja barnastudning frá Studna og familjuískoyti frá AV.
Støk kunnu søkja fleiri ískoytir:
• Støk við børnum kunnu søkja umleið 10.421 kr. +
*barnafrádrátt í skatti, dømi: 12.000 pr. ár pr. barn
Við láni frá Studna: 12.896 + barnafrádrátt í skatti pr.
mán.
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• Sambúgvandi/gift við børnum kunnu søkja umleið 7.206
kr. pr. mán. + barnafrádrátt í skatti, dømi 12.000 kr. pr. ár
pr. barn
Við láni frá Stunda: pr. mánaða 9.652 + barnafrádrátt í
skatti, dømi 12.000 kr. pr. ár. pr. barn
Gjøldini eru skattafrí.
Fyrivarni fyri tastivillum og broyttum takstum
Sí heimasíðuna www.heilsuskulin.fo fyri útgreining

Frípláss á dagstovni: Niðursett gjald ella frípláss á dagstovni
eftir inntøku.
Um tú hevur ansingarpláss á stovni í heimakommununi og vil
flyta børnini við tær undir pørtum av útbúgvingini, so ber
nakrasteðs til at taka farloyvi úr stovnsplássinum, so tú ikki
rindar tvífalt. Kanna hetta í kommununum.
Næmingar okkara gera viðhvørt tað, at tey arbeiða onkrar
vaktir, samstundis sum tey ganga í skúla. Les hvat næmingar siga,
aftast**

Upplýsingar av heimasíðuni hjá Taks:
* Barnafrádráttur er upphædd, sum annað av foreldrunum at børnum, undir
18 ár, fær minni í skatti, um ávísar treytir eru loknar. Sí www.taks.fo "Talva yvir kommunuskatt, kirkjuskatt og barnafrádrátt 2019". Er skatturin
hjá tær minni enn barnafrádrátturin, fært tú munin útgoldnan sum
avlopsskatt árið eftir. Eigur tú t.d. at rinda 10.000 kr. í skatti og hevur rætt til
12.000 í barnafrádrátti, verður skatturin settur til 0, og 2.000 verða
útgoldnar í avlopsskatti.
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EG HALDI TAÐ ER TRUPULT AT FINNA BÚSTAÐ?
Umhugsa, at tú bert skal flyta partar av útbúgvingartíðini.
Ofta leiga fleiri næmingar eini hús saman. Skúlin setur
næmingar í samband við hvønnannan áðrenn byrjan.
Soleiðis hava nógvir næmingar funnið vinfólk fyri lívið :D

Ofta ber til at leiga avmarkað tíðarskeið, 3 mánaðir í senn, tí er
ikki neyðugt at rinda fyri 2 húsaleigur, ímeðan tú ert í
starvsvenjing. Húsaleigan liggur áleið 2.500 kr pr. mán. og tú
rindar sjálvdan eyka fyri el og olju. Húsini eru ofta við innbúgvi
og interneti. Tú sleppur ofta undan at rinda depositum.
Kannað bústað á facebooksíðuni hjá Heilsuskúla Føroya, undir
UPPSLØG. Ella á facebookbólkunum hjá bygdunum tú flytur til.

SPYR EIN NÆMING! Vit seta teg í samband við onkran næming,
sum vil siga frá, hvussu tað er finna bústað o.l. skriva til:
heilsuskulin@skulin.fo
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**Næmingar á Heilsuskúlanum eftirmeta útbúgvingina og
fjarundirvísing
Fjarundirvísingin er ómetaliga deilig at hava. Tað er virkuliga gott at
sleppa heim tíðliga í vikuni. Ikki tað, tað er líka deiligt at vera í Suðri. Men
tá ein hevur barn, er tað altíð gott at vera heima.
Tað er minni res hjá teimum, ið eru heima, við at fáa barnið í barnagarð
og skaffa daddu, serliga tá maðurin mangan skal rættuliga tíðliga til
arbeiðis”.
Ein super skúli, nógv at læra. Mær dámar væl í skúlanum. Gott vit kunnu
ringja, um okkurt vit ivast í, tá vit hava fjarundirvísing.
Eg fái arbeitt í egnum tempo við uppgávuni og av tí sama fái eg meira
burturúr. Gott at kunna vera ein dag longri heima hjá familjuni.
Tað er soo gott at kunna vera heima sunnudag. Tað er soo gott, at
uppgávurnar skulu vera inni áðrenn midnátt, so fær man lagt dagin
tilrættis við ferðing.
Tað ger allan munin at vera heima sunnudag og kunna koyra børnini í
skúla mánamorgun.
Mær dámar sera væl fjarundirvísing. Persónliga havi eg arbeiði at passa,
samstundis við skúlan, so hetta er avgjørt ein fyrimunur hjá mær
Tað ger vikuna styttri, so verður man ikki so skúlatroyttur. Tað er bara
deiligt at kunna vera heima, so man hevur meira tíð við familjuni.
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Heilsuskúli Føroya
- ein familjuvinarligur skúli

www.heilsuskulin.fo

SPYR UM ALT: heilsuskulin@skulin.fo
tlf. 61 42 10

jan20

Les meira á www.studni.fo – www.av.fo – www.taks.fo
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