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Kunning um framferð og mannagongdir í sambandi við førleikameting innan 

námsfrøðihjálparaútbúgving 

Ert tú 25 ár ella eldri og hevur í minsta lagi 3 ára starvsroyndir, kanst tú søkja um at verða 

førleikamett/ur innan námsfrøðihjálparaútbúgving við tí endamáli at kunna taka 

námsfrøðihjálparaútbúgving við førleikameting, og sostatt eisini uppá styttri tíð enn annars. 

Við umsóknini um førleikameting skulu fylgja skjøl, ið skalfesta tínar starvsligu og útbúgvingarligu 

royndir. 

Fyri at lúka treytirnar fyri upptøku til námsfrøðihjálparaútbúgving við førleikameting, skal tú kunna 

skjalfesta, at tú tey seinastu fýra árini hevur starvast í minsta lagi í trý ár fulla tíð innan 

námsfrøðihjálparaøkið. Tú skalt kunna skjalprógva, at tú hevur starvast innan í minsta lagi eitt av 

hesum økjum: 

• Dagrøkt 

• Dagstovni 

• Skúlaøkinum (forskúla, frítíðarskúla) 

• Ungdóms- og frítíðartilboð 

• Dag- og bústovni fyri fólk við kropsligum ella sálarligum avbjóðingum. 

Tú skalt eisini hava royndir frá í minsta lagi eini av fylgjandi arbeiðsfunktiónum: 

• Hjálparfólk á dagstovni 

• Dagrøkt í kommunu 

• Hjálparfólk innan umsorgan 

• Ófaklært starvsfólk í ungdómstilboði 

• Starvsfólk á spæliplássi (ikki tøk í Føroyum) 

Tú skalt eisini kunna skjalprógva, at tú hevur: 

• Lagt til rættis uppgávur sjálvstøðugt 

• Loyst námsfrøðiligar uppgávur sjálvstøðugt 

• Verið partur av einum námsfrøðiligum toymi 

Førleikametingin fevnir fyrst og fremst um starvsligu royndirnar. Hevur tú skúlagongd, ella havt 

lærugreinir, sum kunnu sammetast við partar av námsfrøðihjálparaútbúgvingini, er eisini møguleiki at 

verða førleikamett/ur í hesum, og møguliga fáa viðkomandi lærugreinir góðskrivaðar. 

Um tú lýkur treytirnar sum verða settar fyri tær starvsligu royndirnar á nøktandi hátt, kanst tú verða 

upptikin til námsfrøðihjálparaútbúgving við førleikameting. Tað merkir, at tú kanst taka 

námsfrøðihjálparaútbúgving við at fylgja skúlagongdini á Heilsuskúla Føroya í 50 skúlavikur, deild út á 

fleiri tíðarskeið. 

Um tú í fyrstu syftu ikki hevur tær kravdu starvsligu royndirnar, verður mælt til, at tú útvegar tær hesar 

royndir, og síðan søkir aftur um at verða førleikamett/ur innan námsfrøðihjálparaútbúgving. 

Tá førleikametingin er framd verður niðurstøða skrivað. Niðurstøðan frá førleikametingini, ið er eitt 

løggildugt skjal, skal leggjast við umsóknini um upptøku til námsfrøðihjálparaútbúgving, ið verður send 

Heilsuskúlanum.  
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Skúlin tekur síðan støðu til, hvørt tú ert skikkað/ur at verða tikin upp til námsfrøðihjálparaútbúgving 

við førleikameting.  

Neyðugt er at senda umsókn um førleikameting og umsókn um upptøku, tí at hetta eru tvey ymisk 

viðurskiftir, og tí at tú møguliga kanst verða upptikin, uttan at fáa alla tína starvsvenjing góðskrivaða, 

um tú ynskir tað. 

 

Framferð í sambandi við sjálva førleikametingina: 

1. Tú skalt útfylla førleikamappu og sjálvsmetingarlista, og leggja viðkomandi skjøl um 

starvsroyndir saman við førleikamappuni. Umsókn saman við førleikamappu skulu sendast til 

Heilsuskulin@skulin.fo. Tørvar tær hjálp, kanst tú altíð venda tær til Vegleiðingarstovuna ella 

okkara lestrarvegleiðara, á tlf. 294211. Umsóknarfreistin er 15. mai. 

2. Tú fært leiðbeining og ráðgeving frá Vegleiðingarstovuni og lestrarvegleiðaranum um 

mannagongdir og framferð í sambandi við umsókn um førleikameting innan 

námsfrøðihjálparaútbúgving.  

3. Ein uttanhýsis og ein innanhýsis førleikametari, meta um innihaldið í førleikamappuni, 

upplýsingarnar í sjálvsmetingarlistanum og tað skjalfesta tilfarið. Førleikametingin verður 

gjørd við støði í tí skjalfesta tilfarinum og einari samtalu millum umsøkjara og 

førleikametararnar. Harumframt verður gjørd ein heildarmeting av, um umsøkjarin verður 

mettur at verða førur fyri at standa námsfrøðihjálparaútbúgving við førleikameting á nøktandi 

hátt. 

4. Niðurstøða frá førleikametingini verður skrivað. 

5. Tú fært svar í seinasta lagið tann 29. juni, um tú ert upptikin á námsfrøðihjálparaútbúgvingina 

fyri førleikamett. 

 

Skjøl, sum skulu leggjast afturat førleikamappuni: 

1. Váttanir frá øllum arbeiðsplássum, tú hevur arbeitt á seinastu fýra árini. Váttanin skal lýsa 

tíðarskeiðið, tú hevur arbeitt á arbeiðsplássinum umframt brøk (tímar pr. viku). 

Harumframt skal váttanin lýsa: 

a. Hvat slag av arbeiðsplássi, talan er um (dagstovnur, dagrøkt, umsorgan, ungdómstilboð) 

b. Tínar uppgávur á arbeiðsplássinum 

c. Um tú hevur luttikið í toymisarbeiði og tilrættalegging av arbeiði 

2. Prógv og ummæli frá skúlagongd (møguligar útbúgvingar, so sum fólkaskúla, HF, FHS o.s.fr.) 

3. Váttanir av ymiskum slag, eitt nú frá skeiðsvirksemi. 
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