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Síða 1/2 

Oyðiblað: Visitatión og innskipan á útbúgving í føroyskt sum annaðmál. 
 

Hent skemaet i separat fil 
 

 
 

Dagfesting: 
 

Visitator: 
 

Føðidato: Umsøkjari býr í ______________________________ kommunu 
Navn: 
 
Bústaður: 
 
Postnummar: 
 

Býur/bygd: 
 

Fartelefonnr.: 
 

Teldupostadressa: 
 

 
 

Tjóðskapur:  

Onnur tungumál:  

Umsøkjari kom til Føroyar tann:  

Undanfarin skeið í føroyskum máli og 
mentan: 

 

Umsøkjari hevur gingið í skúla í __ár:  

Útbúgvingarstig í heimlandi:  

Skúlagongd lokin (ár):___  

Útbúgving og skeið o.a. í Føroyum:  

Endamál hjá umsøkjara við útbúgving í 
føroyskum:Arbeiðspláss hjá umsøkjara í Føroyum: 

 

Arbeiðspláss hjá umsøkjara í øðrum londum:  

Arbeiðs- og útbúgvingarætlan hjá umsøkjara 
í Føroyum: 

 

Onnur viðurskifti, sum hava týdning fyri 
innskipan á útb. Føroyskt sum annaðmál: 
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Oyðiblað: Visitatión og innskipan á útbúgving í føroyskt sum annaðmál. 

Síða 2/2 

Málslig útgreining í sambandi við innskipan á FSA 

Grundleggjandi skrivligir málførleikar (FSA1/2)2.1 

Dugir latínska stavraðið (ikki serføroyskar stavir) Ja: Nei:

Orðalisti 1 Úrslit: 

/20 
Lesur tekst á latínskum stavraði: Trygg/ur: Ótrygg/ur: 

Lesur á egnum móðurmáli: Trygg/ur: Ótrygg/ur: 

Skrivligir málførleikar (FSA 2/3)2.1 
Lesifatan á fremmandamáli við latínskum stavraði: Trygg/ur: Ótrygg/ur: 

Mállærufatan: Trygg/ur: Ótrygg/ur: 

Málslig útgreining í sambandi við innskipan á útbúgvingarstig 

1.3 
At lesa: 

At skriva: 

At tosa: 

At lurta: 

Faklig niðurstøða í sambandi við visitatión: 

1.3 
Innskipan Føroyskt sum annaðmál 1, 2 ella 3: Stig: 

Næmingurin hevur fingið neyðuga kunning um luttøkutreytir fyri útbúgving í FSA: 

2.2 
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