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Vegleiðing 
til umsóknarblaðið til serbreytina í Miðnámsskúlanum 2021 

 

Umsóknin 

 

Umsóknarblað til serbreytina finst á heimasíðuni hjá Miðnámsskúlanum: www.midnam.fo.  

Umsóknin skal sendast til mis@skulin.fo ella til Miðnámsskúlin í Suðuroy, Grønudalur 2, 950 
Porkeri. 

Umsóknarfreist Umsóknarfreistin er 17. august. 

Persónsupplýsingar 

 

Skriva føðingardag/p-tal, brúkaramerki í First Class/Office365 (um tú hevur fingið eitt), navn, 
bústað, telefonnummar, teldupostbústað í teigin ”Persónsupplýsingar“ á síðu 1 í 
umsóknarblaðnum. 

Um tú hevur fingið brúkaramerki í First Class/Office365 frá Námi, skalt tú skriva hetta í teigin 
”Brúkaramerki í First Class/Office365”. Brúkaramerkið er samansett av forbókstøvum í for- og 
eftirnavni, føðingardegi, einum tilvildarligum bókstavi og einum tali – ólíka hjá mannfólki, líka 
hjá konufólki. Dømi: hj2106f9 = Hans Jacobsen føddur 21/6. 

Gev gætur, at p-tal skal upplýsast! 

Foreldur/verji Ert tú undir 18 ár, skal navnið á foreldrum/verja skrivast í teigin ”Upplýsingar um foreldur/verja“ 
á síðu 1 í umsóknarblaðnum, og tey skulu skriva undir niðast á síðuni í teiginum ”Undirskriftir“. 

Fortreytir fyri upptøku 

 

Tú skalt útfylla teigin „Fortreytir fyri upptøku“ á síðu 1 í umsóknarblaðnum eftir hesum leisti: 

• Hevur tú lokið 9. og/ella 10. flokk, skal váttað ljóstak av 9. og/ella av 10. floks prógvi 
leggjast hjá. 

• Hevur tú staðið aðra útbúgving, so skal prógv fyri lokna útbúgving leggjast hjá. 

Ferðakort Tú kanst søkja um ferðakort frá Strandfaraskipum Landsins við at seta kross í kassan við 
tekstinum “Eg søki um ferðakort”. Ferðakortið gevur tær rætt til at ferðast ókeypis við bygda- 
og oyggjaleiðum millum bústað tín og útbúgvingarstaðið. Ferðakortið verður útflýggjað fyrsta 
skúladag og kostar 50 kr. 

Undirskriftir Minst til at skriva undir í teiginum ”Undirskriftir“ á síðu 2 í umsóknarblaðnum. Ert tú undir 18 ár, 
skulu foreldur/verji eisini skriva undir. 

Umsøkjarar 
uttanlands 

 

Gongur tú í 10. flokki uttanlands, skulu váttað ljóstøk av 9. floks prógvi og av seinastu 
støðumetum frá 10. flokki leggjast hjá. 

Um tú sjálv/sjálvur ert burturstødd/burturstaddur, kann annað av foreldrunum ella verji skriva undir fyri 

teg. 

Fyrivarni Møguligar broytingar í undirvísingarverkinum kunnu hava ávirkan á upptøku. Stovnan av 
vallærugreinabólkum er treytað av nóg stórari undirtøku. Fyrivarni verður tikið fyri hesum. 

Spurningar Hevur tú spurningar um umsóknarblaðið, kanst tú venda tær til skúlan.  

Serbreyt 

 

 

 

 

 

 

 

Serbreytirnar eru ætlaðar næmingum, sum ikki megna miðnám undir vanligum treytum. 
Undirvísingin byggir á læruætlan, sum er gjørd til einstaka næmingin. Næmingum standa í boði 
at menna sosialar, yrkisligar og persónligar førleikar, treytað av førleikum og tørvi teirra.  

Almennu upptøkutreytirnar eru ikki galdandi. Ein upptøkubólkur við umboðum fyri skúlan, 
Sernám og Almannaverkið stendur fyri upptøkuni, og umsøkjarar vera bodnir til 
upptøkusamrøðu.  

Serbreytin endar við serstøkum prógvi, sum byggir á OCN-skipanina, sum er lýst í Tilmæli um 
serliga skipað miðnám sum heildartilboð til ung við serligum tørvi. Undirvísing og hentleikar eru 
lagað til tørvin hjá einstaka næminginum. Val av lærugreinum og skipan av læruætlan fer fram 
aftan á upptøku. 

Fyri at kunna veita best møguligan stuðul til einstaka næmingin, er umráðandi, at øll 
viðkomandi skjøl, so sum sernáms- og sálarfrøðiligar frágreiðingar, eru løgd við umsóknini. 

http://www.midnam.fo/
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Serbreytin verður samskipað við stuðulstilboðum og/ella bú- og frítíðartilboðum.  Biðið verður um at 

tilskila í umsóknarblaðnum, um tú loyvir skúlanum at viðgera umsóknina saman við Almannaverkinum 

og Sernámi. 

Meira at vita Meira fæst at vita um útbúgvingarnar við at venda sær til skúlan. 

 

 

 

 

 


