Umsóknarblað 2019/2020
Útbúgving, útbúgvingarstovnur og útbúgvingartíðarskeið. Skal útfyllast av
útbúgvingarstovni.
Útbúgvingarstovnur

Útbúgvingarslag

Flokkur

Møgulig deild

Útbúgvingin byrjað

(Nýtið kúlupenn og spjaldrastavir)
Undirskrift og stempul

Væntandi lokin

dag.

mán.

ár

dag.

mán.

ár

Persónsupplýsingar
P-tal

Føðistaður
-

Øll fornøvn

Eftirnavn

Teldupostadressa

Børn hjá tí lesandi, ið eru undir 18 ár
P-tal:

Navn:
-

Gevið gætur: Lesa báðir uppihaldararnir, kann bert annar søkja um barnastudningin. Barnastudningurin verður bert latin tí, ið býr saman
við barninum. Dóps- ella navnabræv hjá barni/børnum skal viðleggjast. Skjalprógv frá kommunu, um at barn/børn búgva hjá
stuðulsmóttakara, skal eisini viðleggjast.
Dóps- ella navnabræv hjá barni/børnum skal viðleggjast.
Skjalprógv frá kommunu skal viðleggjast

Bústaður í útbúgvingartíðini
Gøta/nr.

Postnr.

Hjá

Býur/bygd

Tlf. nr.

Bústaður hjá foreldrum ella annar varandi bústaður
Gøta/nr.

Postnr.

Býur/bygd

Tlf. nr.

Útgjalding
Peningurin skal flytast á kontu

Skrásetingarnr.

Kontunr.

Studni – Hoyvíksvegur 72 – Postrúm 9– FO - 110 Tórshavn
Heimasíða: www.studni.fo - T-postur: studni@studni.fo
Seinast broytt: 24.06.19

Heimarættur
Føroyskur-danskur

Annar, tilskila hvør

Vistarhaldsstuðul, lesandi undir 18 ár.
Søkt verður um vistarhaldsstuðul (set kross)

ja

Viðleggjast skulu studna-leiguváttan og útskrift frá banka, ið vísir, at húsaleigan verður goldin hvønn mánað framyvir.

Bústaðar- og forsyrgjaraviðurskifti hjá miðnámsskúlanæmingum, ið eru heimilaðir hægra studningin.
Neyðugt er bert við einum av niðanfyrinevndu skjalprógvum.
Býrt tú á øðrum matr.nr. enn foreldrini, og lýkur krøvini til hægra stuðulin á miðnámi?

Studna-leiguváttan og útskrift frá banka

Býrt tú í egnum húsum? (skrásett/ur sum ánari í Tinglýsingini)

Matrikulnr: __________ + skjalprógv

Ert tú gift/-ur?

Vígslubræv.
Víst verður til teigin ”Gevið gætur” á síðu 1

Eigur tú børn?

Lán.
Skuldarbrøv fáast á lærustovnunum.

Teldupostur frá Studna:
Studni sendir í ávísum førum teldupostar í samband við tiltøk og verkætlanir.
Eg ynski at fáa hesar teldupostar frá Studna.

ja

Áður endaðar ella steðgaðar útbúgvingar eftir 10. flokk
Hevur tú áður fingið stuðul?
Útbúgvingarheiti

Útbúgvingin
byrjaði (mán./ár)

Útbúgvingin endaði
(mán./ár)

Ja (x)

Viðmerkingar

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

Dagfesting

Undirskrift umsøkjarans

Nei (x)

