Umsóknarblað til ferðastudning til lesandi uttanlands
2016/2017
Bert tey, ið byrjaðu lesturin á heysti (august – desember) skulu søkja um ferðastudning á hesum umsóknarblaði.
Umsóknarfreistin er 30. juni 2017.
Tey ið byrjaðu lesturin á vári (januar – juni), skulu søkja um ferðastudning í heyst. Nýtt umsóknarblað verður
lagt á heimasíðuna í august 2017. Umsóknarfreistin er tá 31. desember 2017.

Navn, bústaður og børn
Navn

Bústaður uttanlands

Bústaður í Føroyum

Telefon
Føðistaður

Fartelefon
P-tal (føroyskt)

Navn á børnum tygara, ið søkt verður um ferðastudning til,
og sum eru fastbúgvandi hjá tygum

Telefon
Teldupostadressa

Føðingardagur hjá børnum

Gevið gætur: Lesa báðir uppihaldararnir, kann bert annar søkja um ferðastudning til barnið.
Búgva uppihaldararnir ikki saman, kann bert tann, ið barnið býr hjá, søkja um ferðastudning til barnið. (sí punkt 6 í Vegleiðingini)

Útbúgving: Hesir upplýsingar skulu vera vælgreinaðir og rættir, av tí at hagtøl verða gjørd við støði í hesum tilfari.
Útbúgvingarstovnur og útbúgvingarbústaður

Heimasíðuadr. hjá útbúgvingarstovni

Nágreiniligt útbúgvingarheiti – bæði heiti og støði

Ásett lestrartíð

Útbúgving byrjað (mánaður og ár)

Útbúgving væntandi liðug (mánaður og ár)

Áður loknar ella steðgaðar útbúgvingar eftir 10. flokk (skal útfyllast) Byrjað mán/ár Endað mán/ár Tal av ferðastudningum

Útgjald av ferðastudningi
Peningastovnur til útgjalding av ferðastudningi:
Skrásetingarnr. og kontunr.:

Studni – Hoydalsvegur 1 – Postsmoga 1345 – FO 110 Tórshavn
heimasíða: www.studni.fo - teldupostur: studni@studni.fo
broytt 02.01.17

(her skal svarast ja ella nei)

Aðrar inntøkur
Er meira enn ½ av lestrarárinum 2016/2017 lønt?

ja

nei

Tilknýti til Føroya
Eg uppfylli í minsta lagi annað av niðanfyristandandi punktum viðv. tilknýti til Føroya:
 havi búð í Føroyum í minsta lagi 2 av teimum seinastu 3 árunum beint undan lestrarbyrjan, ella
 havi búð í Føroyum í minsta lagi helvtina av lívinum áðrenn lestrarbyrjan.

ja

nei

Um nei, gev frágreiðing í teigin ”viðmerkingar”.

Viðmerkingar (um neyðugt, kann skrivast á annað skjal, ið verður viðlagt umsóknini)

Neyðug skjøl
Avrit av SU-støttemeddelelse fyri heystið 2016
og

Avrit av SU-støttemeddelelse fyri várið 2017

Tey, ið ikki fáa SU, skulu viðleggja dokumentatión og møguliga frágreiðing.
Dokumentatión frá lærustovni. Hjá teimum, ið ikki ganga á
eini SU-heimilaðari útbúgving, skal lærustovnurin útfylla
dokumentatiónsskjalið.

Frágreiðing frá teimum, ið taka eina SU-heimilaða
útbúgving, men ikki fáa SU-stuðul (t.d. um øll SUklippini eru nýtt.)

Tey ið eiga børn, skulu viðleggja navnabræv/føðibræv hjá barni/børnum, um hetta ikki er sent áður.

Yrkistænasta (Careers Service)
Yrkistænastan kann eftir áheitan senda upplýsingar um arbeiðsmøguleikar í Føroyum og um arbeiðsmøguleikar hjá føroyskum vinnulívi
uttanlands (career service). Harafturat sendir Studni eftir áheitan teldupostar í samband við tiltøk, verk- og granskingarætlanir, o.a.
ja
Eg ynski at fáa hesar teldupostar frá Yrkistænastuni og Studna.

Váttan
Eg vátti undir trúnaðartreytum, at tær her givnu upplýsingar eru rættar.

Dagfesting

Undirskrift

