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Leiðbeining til umsóknarblað um upptøku á Fróðskaparsetri Føroya 2020  
Kvota 1 

 

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

 

Øll, ið hava gymnasialt miðnámsprógv, ið er lokið á føroyskum ella norðurlendskum miðnámsskúla, kunnu 
søkja um upptøku gjøgnum kvotu 1. Í kvotu 1 verður einans hugt eftir próvtøkuúrslitinum (miðalpróvtalinum) 
í gymnasiala miðnámspróvnum. Legg til merkis, at tú eisini mást lúka møgulig serkrøv til útbúgvingina, tá tú 
søkir gjøgnum kvotu 1. 

Gymnasial miðnámsprógv í Føroyum eru: 
Búskaparbreyt (Hægri Handilsskúli) HHX 
Hugbreyt (Málsligur studentur)   Stx spr. 
Náttúrubreyt (Støddfrøðiligur studentur) Stx mat.  
Tilfeinsgisbreyt (Hægri Fiskivinna) HIF 
Tøknibreyt (Hægri Tøkni) HTx 
Fyrireikingarbreyt (Hægri Fyrireiking) HF 

  

Gevið gætur: Til bachelorútbúgvingarnar innan orku ber til at søkja um upptøku eftir kvotu 1 við 
maskinmeistaraprógvi. 
 

 
 

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 

bert síðsta eftirnavnið skal skrivast í hendan 

teigin, meðan hini skulu skrivast undir fornavn. 

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. 

Til seinastu upptøku var lægsta miðaltal í kvotu 1: 

 7-talss. 13-talss. 

Lærari 5,8 7,9 

Námsfrøði 6,0 8,0 

Sjúkrarøktarfrøði 7,8 8,7 

 

Til hinar útbúgvingarnar sluppu allar skikkaðir um-
søkjarar inn.  
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Serkrøv 
Tey, sum søkja inn at lesa KT-verkfrøði, havlív-

frøði, mýlalívsvísindi, vistfrøði, støddfrøði ella 

føroyskt skulu minnast til at viðmerkja stig, próv-

talsstiga og próvtal fyri lærugreinarnar støddfrøði, 

alisfrøði, evnafrøði og føroyskt.  

Krav til upptøku er: 

KT-verkfrøði: Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari 

hevur miðnámsprógv við støddfrøði A ella B. 

- Antin á A-stigi við miðaltalinum 2 ella 

hægri eftir 7-talsstiganum ella 6 ella hægri eftir 

13-talsstiganum 

- ella á B-stigi við miðaltalinum 4 ella 

hægri eftir 7-talsstiganum ella 7 ella hægri eftir 

13-talsstiganum. 

Miðaltalið verður roknað av skrivligum og munn-

ligum próvtalsúrslitum og endaligum ársmetum. 

Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir 

við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir 

nærri meting. 

Lívfrøði og mýlalívsvísindi: Treyt fyri upptøku er, 

at umsøkjari hevur miðnámsprógv við: 

- alisfrøði á B-stigi 

- støddfrøði á B-stigi 

- evnafrøði á B-stigi 

Miðaltalið í hvørjari av nevndu lærugreinum skal 

vera  minsta lagi 4 eftir 7-talsstiganum ella 7 eftir 

13-talsstiganum.  

Miðaltalið verður roknað av skrivligum og munn-

ligum próvtalsúrslitum og av endaligum árs-

metum. Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar 

fortreytir við javnsettum kunnleikastøði góðtakast 

eftir nærri meting. 

Búskaparfrøði: Treyt fyri upptøku er, at umsøkjari 

hevur gymnasialt miðnámsprógv við støddfrøði á 

B-stigi. 

Verður søkt eftir kvotu 2, kunnu aðrar fortreytir 

við javnsettum kunnleikastøði góðtakast eftir 

nærri meting. 

Føroyskt: Til at verða upptikin at lesa  bachelor í 

føroyskum krevst føroyskt, gymnasialt 

miðnámsprógv við 7 í próvtali í føroyskum eftir 7-

talsstiganum ella  8 í føroyskum eftir 13-tals-

stiganum. 

 

GG: Lýkur tú ikki serkrøvini í tínum 

miðnámsprógvi, men eftirfylgjandi hevur tikið 

lærugreinina sum stakskeið, skalt tú minnast til 

eisini at viðfesta stakgreinaprógvið. 

 

Sjúkrarøktarfrøði: Søkir tú inn at lesa sjúkra-

røktarfrøði, skalt tú hava fyrstuhjálparprógv.  

Er prógvið eldri enn 3 ár tann 1. juli 2020, skal 

skeiðið takast umaftur. Til ber at venda sær til 

Reyða Kross fyri at taka fyrstuhjálparskeið. Tú 

rindar skeiðskostnaðin sjálv/ur.  

Minst til at senda fyrstuhjálparprógvið saman við 

upptøkugrundarlagnum, og at seta flugubein í, um 

tú hevur dagført fyrstuhjálparskeið. 

 

 

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 

føroysk-um (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.  
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3. Raðfestingarlisti 

Her skrivar tú, hvørjar útbúgvingar tú ætlar at 

søkja inn á og í hvørji raðfylgju. Sum fyrsta val 

skrivar tú ta útbúgvingina, um tú helst vilt fara 

undir. Markið er 3 útbúgvingarynski.  

Um tú ikki verður upptikin á útbúgvingina á fyrstu 

raðfesting, kanst tú við at seta kross velja at vera 

á bíðilista til hesa. Tú missir tó ikki plássið, sum tú 

ert komin inn á.  

Ger tær greitt, hvørjar útbúgvingar tú ynskir at 

søkja um upptøku til. Ikki er neyðugt at søkja inn á 

fleiri útbúgvingar, um tú einans ert áhugað/ur í 

einari. Hinvegin er skilagott at søkja inn á fleiri 

útbúgvingar, um tú ert áhugað/ur í at taka ein 

aðra útbúgving, skuldi tú ikki sloppið inn á 

útbúgvingina, sum er tín fyrsta raðfesting. 

Legg til merkis, at tú einans kann senda eina 

umsókn inn. 

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. 

Samtykki 

Tá tú søkir um upptøku til lestur á Fróðskapar-

setrinum, verður tú biðin um at geva samtykki til, 

at vit kunnu viðgera upplýsingarnar, ið tú sendir 

okkum. Hetta er neyðugt til tess, at vit kunnu við-

gera umsókn tína. Minst til at seta kross í teigin. 

Um tú ikki setur kross í teigin, kunnu vit ikki 

viðgera umsókn tína.  

Les nærri um, hvat Fróðskaparsetrið kann nýta 

upplýsingarnar til á www.setur.fo/samtykki.   

 

Umsóknarfreistin til kvotu 1 er 

1. juli 2020 kl. 24.00 

 
 

Umsóknin kann sendast teldutøk til: 

lestur@setur.fo, 

ella við Posta til: 

Fróðskaparsetur Føroya 

Lestrarskrivstovan 

J.C. Svabos gøta 7, 

Postsmogu 272 

FO-110 Tórshavn 

 

Eisini ber til at leggja hana í postkassan á 

Lestrarskrivstovuni í J.C. Svabos gøtu 7. 

 

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 fríggjadagin 10. juli 2020. 

 

Játtan fyri, at umsøkjari tekur við 
lestrarplássinum, skal vera Setrinum í hendi í 
seinasta lagi leygardagin 1. august 2020 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 lestrarvegleiðarum, sí nærri kunning á 

heimasíðuni www.setur.fo.  

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

