
 

Uttanríkis- og mentamálaráðið 

 

 

Dagfesting:  1. desember 2020 

Mál nr.: 20/00016 
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Uppskot til 

 

Kunngerð um broyting í kunngerð um felagsreglur í yrkisnámi. 

(Fyrireikingarskeiðið verður avtikið umframt aðrar tillagingar) 

 

 

§ 1 

 

Í kunngerð nr. 83 frá 4. juni 2013 um 

felagsreglur í yrkisnámi, sum seinast 

broytt við kunngerð nr. 121 frá 19. juli 

2019, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. § 1, stk. 2 verður orðað soleiðis: 

”Skúlagongdin fyri tøkniligu 

yrkisútbúgvingarnar er skipað í trý 

skúlaskeið.” 

 

2. § 2, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

”§ 2. Næmingur kann byrja eina 

yrkisútbúgving við lærusáttmála ella 

við upptøku í skúla á einari 

undirvísingarbreyt uttan lærusáttmála.” 

Stk. 2-4 verða strikað.  

 

3. § 3 verður orðað soleiðis:  

”§ 3. 1. skúlaskeið innan tøkniliga 

yrkisútbúgving er í august mánaði. Um 

næmingagrundarlag er fyri hesum, 

kann 1. skúlaskeið verða í januar 

mánaði. 

Stk. 2. Upptøka á undirvísingarbreyt 

uttan lærusáttmála er treytað av, at 

umsøkjari hevur fráfaringarpróvtøku 

fólkaskúlans, 9. flokk. 

Stk. 3. Umsøkjari, sum ikki lýkur 

treytirnar fyri atgongd til útbúgvingina, 

kann verða tikin upp, um skúlin metir, 

at umsøkjarin hevur tær neyðugu 

fakligu fyritreytirnar fyri at fullføra 

útbúgvingina til ásetta tíð. Umsøkjari 

kann verða vístur til upptøkuroynd, 

sum skúlin skipar fyri.”  

 

4. § 5 verður orðað soleiðis: ”§ 5. Fyri at 

verða tikin upp til 3. skúlaskeið í 

tøkniligari yrkisútbúgving, skal 

næmingurin við nóg góðum úrsliti 

hava staðið 1. og 2. skúlaskeið og hava 

ein galdandi lærusáttmála.”  

 

5. Í § 6 verður sett inn sum stk. 3: ”Stk. 3. 

Fyri næming, ið er upptikin á tøkniliga 

undirvísingarbreyt uttan lærusáttmála, 

er innihaldið í 1. og 2. skúlaskeiði í 

avvarðandi yrkisútbúgving galdandi.” 

 

6. § 17, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

”§ 17. Í yrkislærugreinunum verður 

eftir 1., 2. og 3. skúlaskeið framd ein 

innanhýsis eftirmeting sambært 



 

námskipanini fyri ávísu 

yrkisútbúgvingina.” 

  

7. § 18 verður orðað soleiðis: ”§ 18. 

Treytin fyri at halda fram á ávikavist 2. 

og 3. skúlaskeiði er, at næmingurin 

hevur staðið ávikavist 1. og 2. 

skúlaskeið soleiðis at:  

1) Talmetið í innanhýsis 

eftirmetingini í einstøku 

yrkislærugreinunum skal í minsta 

lagi vera 02. 

2) miðaltalið fyri støðumet og talmet í 

almennum lærugreinum og 

vallærugreinum skal í minsta lagi 

vera 02.  

Stk. 2. Næmingur, sum ikki lýkur 

treytirnar í stk. 1 fyri at halda fram 

næsta skúlaskeið, kann eftir avgerð 

leiðara útbúgvingarstovnsins fáa 

møguliga at taka skúlaskeiðið ella 

partar av skeiðnum umaftur.” 

 

§ 2 

 

Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 
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Skjal 1 

 

Heitið á skjalinum 

 

 


