Umsókn um stuðul til
arbeiðsbúgving og tillagað starv
Upplýsingar umsøkjarans
Navn

P – tal

Bústaður

Telefon

Býur

Postnr.

Fartelefon

Teldupostur
Kommunulækni

Serlækni

Hjúnalagsstøða og børn
Stakur/støk

Sambúgvandi

Gift/ur

Hvussu nógv børn undir 18 ár hevur tú?

Búviðurskifti
Eg búgvi
Einsamøll/-mallur

Saman við foreldrum

Saman við hjúnafelaga

Saman við øðrum

Skúlagongd og útbúgving
Skúli/lærustovnur

Skúlagongd/útbúgving

Tíðarskeið

Starvsuppgáva

Tíðarskeið

Arbeiðsroyndir
Arbeiðsgevari

Skerjing í arbeiðsførleika – skal upplýsast
Stutt frágreiðing um tín skerda arbeiðsførleika og orsøkina til, at tú ikki ert førur fyri at varðveita ella
koma í arbeiði uttan serliga hjálp. Tað er ein treyt fyri at fáa arbeiðsbúgving ella tillagað starv, at
tú v e g n a likamligar, sálarligar ella umfatandi sosialar forðingar hevur ein skerdan arbeiðsførleika.
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Umsókn um stuðul til
arbeiðsbúgving og tillagað starv
Arbeiðsførleiki
Stutt frágreiðing um, hvat arbeiði, tú hevur førleika til

Útbúgvingarmøguleikar
Kundi útbúgving betra tínar møguleikar at koma út á arbeiðsmarknaðin? Um ja, hvør?

Møguligur arbeiðsgevari
Hevur tú samband við arbeiðsgevara, sum er áhugaður í at seta teg í starv ella taka teg í læru?

Avrit av skjølum (ikki krav)
Fyri skjótari viðgerð kanst tú viðleggja avrit av
Útbúgving/prógv

CV

Viðmæli/skriv frá arbeiðsgevara

Nærri frágreiðing

Annað

Bankakonta
Skrás. nr.

Kontonummar

Peningastovnur

Váttan
Undirritaði gevur Almannaverkinum loyvi til at útvega upplýsingar, sum eru neyðugar í viðgerð av
umsóknini herundir upplýsingar um míni heilsuviðurskifti, arbeiðsviðurskifti og inntøkuviðurskifti.
Samstundis loyvi eg Almannaverkinumi at lata upplýsingar víðari til kommunulækna, serlækna,
myndugleika, arbeiðsgevara ella annan, sum kann úttala seg í mínum máli, um hetta gerst
neyðugt í málsviðgerðini. Undirritaði váttar, at upplýsingar latnar við hesi umsókn, eru sannar.
Dagfesting

Undirskrift umsøkjarans

Kapittul 4 og 6 í lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk
Umsóknin skal sendast ella latast inn til Almannaverkið.
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