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Leiðbeining til umsóknarblað um upptøku á diplomútbúgving í listarligum 
arbeiði á Fróðskaparsetri Føroya 2019 Kvota 2 

Les leiðbeiningina væl, áðrenn tú fyllir umsóknarblaðið út. Skriva týðiliga, helst við spjaldrastavum 

 

Umsøkjarar, ið kunnu søkja um upptøku gjøgnum kvotu 2, kunnu býtast sundur í tríggjar bólkar: 

 Umsøkjarar, ið ivast í, um tey hava nóg høgt miðalpróvtal í gymnasiala miðnámsprógvinum til at verða 
upptikin gjøgnum kvotu 1 

 Umsøkjarar, ið hava útlendsk miðnámsprógv 

 Umsøkjarar, ið ikki hava gymnasialt miðnámsprógv, sum tískil søkja um undantaksloyvi frá vanligu 
upptøkutreytunum 

Her verða eisini aðrir førleikar enn gymnasialt miðnámsskúlaprógv tiknir við í metingina, sum t.d. aðrar útbúgvingar, 
starvsroyndir, háskúli, longri steðgir uttanlands og ævisøga tín. Einans førleikar, ið kunnu skjalprógvast, verða tiknir 
við í viðgerðina av umsóknini.   

Hevur tú ikki føroyskt á miðnámsskúlastigi, verður søkt inn eftir kvotu 2. Tú skalt skjalprógva, at tú á annan hátt hevur 
neyðugu førleikarnar at fylgja undirvísingini á Setrinum, sum fyrst og fremst er á føroyskum. Nærri kunning um hetta 
sært tú undir punkti 3 í leiðbeiningini. 

Hevur ein kvotu 2 umsøkjari nóg gott gymnasialt miðnámsskúlaprógv til at verða upptikin eftir kvotu 1, verður 
umsóknin flutt yvir til metingar eftir kvotu 1, har umsóknarfreistin er 1. juli 2019. 

Upp til 30% av teimum lesandi verða tikin inn eftir kvotu 2-skipanini. 

 
 

1. Persónsupplýsingar 

P-tal: Um tú hevur føroyskt p-tal, verður tað 

skrivað her. Hevur tú ikki tað, skrivar tú føðingar-

dag, mánað og ár í teir fyrstu 6 rútarnar til p-tal. 

Teir 3 síðstu rútarnir eftir strikuna skulu síðani 

standa tómir. 

Fornavn: Her skrivar tú fornavn/nøvn og millum-

navn. 

Eftirnavn: Her skrivar tú eftirnavnið. Minst til, at 

øll hava bert eitt eftirnavn. 

Bústaðurin er tað staðið, har ið tú nú býrt. Flytur 

tú, er tað av stórum týdningi, at tú beinanvegin 

boðar Fróðskaparsetri Føroya frá nýggja bústaði 

tínum. 

Ríkisborgaraskapur: Upplýs ríkisborgaraskap tín. 

Teldupostur: SKAL fyllast út. 

Skerdur virkisførleiki: Fróðskaparsetrið ynskir, at 

tú gert vart við møguligar skerdar førleikar (t.d. 

orðblindni, niðursetta hoyrn ella sjón, lamni ella sálar-

ligar avbjóðingar), soleiðis at tíð er til at gera 

neyðugu fyrireikingarnar til tess at tryggja øllum  

 

lesandi á Fróðskaparsetri Føroya somu møguleikar 

frá lestrarbyrjan og fyri at vita, um neyðugt er at 

seta stuðulstænastur í verk. 

 

2. Upptøkugrundarlag 

Her velur tú hvat miðnámsprógv tú hevur og 

skrivar árið, tú tókst gymnasialt miðnámsprógv. 

Síðani skrivar tú, hvat miðaltal tú hevur og so 

fylgiskjals nr. tú hevur givið prógvinum tú sendur 

við. Minst til at prógvið skal sendast við. 

GG: Miðalpróvtalið er tað, ið er nevnt Próvtøku-
úrslit á próvnum. 

 
Serkrøv 

Umframt omanfyri nevndu treytir, er upptøka 

eisini treytað av, at egið arbeiði verður latið inn, 

sum staðfestir nøktandi listarligan førleikan innan 

annaðhvørt ritlist ella tónlist.  

Verður søkt um upptøku í ritlist, skulu fimm síður 

av egnum skrivligum avriki latast inn. Verður søkt 

um upptøku innan tónlist, skulu nótabløð av 

egnum tónleikaverki og tilsvarandi upptøkur á í 

mesta lagið 5 minuttir latast inn. Umsøkjarar 
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skulu umframt lata eina síðu, sum í stuttum lýsir 

teirra listaliga profil. Fyri hvørja leið metir ein 

upptøkunevnd við trimum limum um innkomna 

tilfarið.   

 

GG: Hevur tú ikki føroyskt í miðnámsskúlaprógvi 

ella upptøkugrundarlagi tínum, skalt tú 

skjalprógva, at tú á annan hátt hevur neyðugu 

førleikarnar at fylgja undirvísingini, sum í 

útgangsstøði er á føroyskum. 

Skjalprógv um føroyskan málkunnleika kunnu 

vera: 

 staðin HF-stakgrein í føroyskum 

 Summer School  

 Fráfaringarroynd fólkaskúlanum í 

føroyskum (9. ella 10. floksprógv í 

føroyskum) 

 

Eru slík prógv ikki tøk, kanst tú verða biðin um at 

møta til eina samrøðu og/ella eina skrivliga 

málroynd, sum staðfestir kunnleika tín í 

føroyskum máli. Deildirnar, sum hava fingið 

umsóknir, har hetta kemur upp á tal, skipa fyri 

samrøðu og roynd.  

 

Onnur mál 

Undirvísingin á Setrinum fer fyrst og fremst fram á 

føroyskum máli. Tó eru útbúgvingar, har partar av 

undirvísingini eru á øðrum máli. Tí er neyðugt hjá 

lesandi at duga at lesa skandinaviskt og enskt.  

 

3. Lestrarleið 

Her skrivar tú, hvørja grein tú ynskir at taka á 

útbúgvingini. Tú kanst velja í millum ritlist ella 

leiklist. Vinarliga set kross frammanfyri tínum 

valið.   

Um tú ikki verður upptikin á útbúgvingina, kanst 

tú velja at koma á bíðilista við at seta kross í tann 

rútin.  

Um tøk lestrarpláss eru undan lestrarbyrjan, 

verður kunnað nærri um hetta. 

 

4.  Undirskrift - MINST TIL HANA! 

Umsóknin verður einans viðgjørd, um hon er 

dagfest og undirskrivað. Tú skalt sjálv/ur dagfesta 

og undirskriva umsóknina. Hevur tú ikki 

møguleika til tað, kanst tú geva eina fulltrú til ein 

annan persón, sum so hevur fulltrú til at søkja tína 

vegna. Hendan fulltrú skal sendast saman við 

umsóknini. Oyðublað til fulltrú er síða 4 í 

umsóknarblaðnum. 

 

5. Aðrar útbúgvingar 

Áður tiknar útbúgvingar verða skrivaðar her. Talan 

er bæði um útbúgvingar, ið tú hevur tikið eftir 

gymnasialt miðnámsprógv og um útbúgvingar, ið 

ikki krevja miðnám, t.d. um tú hevur staðið í 

sveina- ella lærubræv. Her skalt tú eisini skriva, 

um tú hevur staðið partar av eini hægri útbúgving.  

GG: Hevur tú útlendskt prógv, skal tað sendast til 

meting hjá Uddannelses- og Forsknings-

ministereiet – Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse, áðrenn prógvið kann vera partur av 

viðgerðini. Nærri kunning fæst við at venda sær til 

Lestrarskrivstovuna á tlf. 352511 ella umvegis t-

post til LSS@setur.fo.  

 

6. Háskúli og tílíkt 

Her verður upplýst um háskúla, húsarhaldsskúla 

og líknandi próvleys skeið, sum umsøkjarin hevur 

verið á. Minst til at leggja váttan við umsóknini. 

 

7. Ískoytisprógv og onnur viðkomandi skeið 

Her skulu skrivast øll viðkomandi skeið (eitt nú 

supplering ella ískoyti), sum skulu takast við, tá ið 

mett verður um umsókn tína. Hevur tú t.d. ikki 

staðið serkrøvini til upptøku í miðnámspróvnum, 

men síðani hevur tikið skeið í hesi lærugrein á 

kvøldskúla, so kanst tú viðmerkja hetta her og 

leggja skjalprógv við umsóknini. 

 

8.  Starvsroyndir 

Starvsroyndir verða skrivaðar her. 

Týdningarmiklast eru starvsroyndir, ið eru 

viðkomandi fyri útbúgvingina, men eisini aðrar 

starvsroyndir verða tiknar við í viðgerðina av 

umsóknin. Váttan frá arbeiðsgevara skal sendast 

við umsóknin. Oyðublað til váttan frá 

arbeiðsgevara er á síðu 4 í umsóknarblaðnum. 

Viðmæli við kravdu upplýsingunum kann eisini 

nýtast sum skjalprógv. 
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9. Longri steðgir uttanlands 

Her verður skrivað um longri steðgir, sum eitt nú 

kunnu skjalprógvast við kvittanum, ferðaseðlum 

o.tíl. Einans steðgir í tríggjar mánaðir ella longri 

verða tiknir við í viðgerðina. 

 

10. Aðrir viðkomandi førleikar 

Her verður upplýst um aðrar førleikar, sum skulu 

takast við í metingina av umsókn tíni. Talan er um 

førleikar, ið eru viðkomandi fyri útbúgvingina, 

sum t.d. KT-førleikar, málsligar førleikar ella 

royndir frá frítíðarvirksemi, politiskum arbeiði og 

sjálvbodnum arbeiði. Tú skalt lýsa, hvussu tú 

hevur nomið hesar førleikar og leggja við 

skjalprógv fyri hesum (t.d. váttan frá ítróttarfelagi 

ella hjálparfelagsskapi). 

 

11. Grundgivin umsókn 

Grundgivna umsóknin er ein týðandi partur av 

umsóknini. Hetta er tín møguleiki fyri at koma til 

orðanna og vísa á, hvør tú ert. Frágreiðingin um 

teg sjálva/n skal í mesta lagi fylla eina síðu. 

Grundgivna umsóknin er ein persónslýsing og ein 

framløga av tínum førleikum. Av tí at hon er 

persónlig, er eingin svarlisti, hvussu tú skrivar eina 

góða umsókn. Tó eru nakrar leiðreglur, sum eru 

góðar at halda seg til: 

a) tú skalt lýsa tínar førleikar og royndir, og 

hvørjar tínar ætlanir og ynski eru við hesi 

útbúgvingini 

á) tú skalt m.a. vísa á, hvat tú hevur gjørt fyri 

at menna og betra teg til at gerast meira 

skikkaða/n til útbúgvingina 

b) tú skalt greiða frá, hvat eggjaði teg til at 

søkja inn á júst hesa útbúgvingina. Tað skal 

síggjast í frágreiðingini, at tú hevur sett teg inn 

í, hvat hetta er fyri ein útbúgving, og hvussu tú 

ætlar at brúka hesa útbúgving 

d) umsóknin skal vera greið og væl skipað. 

Skriva fyrst um tað, sum er mest avgerandi fyri 

val tíni  

ð) tú skal grundgeva fyri øllum útbúgvingum, 

sum eru á tínum raðfestingarlista 

 

Umsóknarfreistin til kvotu 2 er 

1. juni 2019 kl. 24.00 

 

Umsóknin kann sendast teldutøk til: 

lestur@setur.fo, 

ella við Posta til: 

Fróðskaparsetur Føroya 

Lestrarskrivstovan 

J.C. Svabos gøtu 14, 

Postsmogu 272 

FO-110 Tórshavn 

 

Eisini ber til at leggja hana í postkassan á 

Lestrarskrivstovuni í J.C. Svabos gøtu 14. 

 

Studni vil vita, um tú fert at søkja um ÚS 

lestrarstuðul. Fyri at fáa ÚS skal ein vera 

fulltíðarlesandi. Eisini er krav um, at tú ikki ert 

meira enn eitt ár seinkað/ur eftir lestrarætlanini 

fyri útbúgvingina. 

 

Boð um upptøku verður sent øllum umsøkjarum í 
seinasta lagi hósdagin 10. juli 2019. 

 

Játtan fyri, at umsøkjari tekur við 
lestrarplássinum, skal vera Setrinum í hendi í 
seinasta lagi hósdagin 1. august 2019 á midnátt.  

 

Hjálp í sambandi við upptøku 

Eru spurningar í sambandi við umsóknarblað ella 

upptøku annars, ber til at venda sær til 

Lestrarskrivstovuna á tlf. 352520 ella umvegis t-

post til LSS@setur.fo. Spurningar viðvíkjandi 

útbúgvingum kunnu setast útbúgvingarleiðarum 

og lestrar-vegleiðarum, sí nærri kunning á 

heimasíðuni www.setur.fo.  

mailto:LSS@setur.fo
http://www.setur.fo/

