
 

Gongd í kærumáli 

 
 

Próvtakari kann leggja inn kæru um próvtøku til leiðara útbúgvingarstovnsins. Kæran skal 
vera skrivlig og hava ítøkiliga grundgeving. Kæran skal vera leiðara útbúgvingarstovnsins í 
hendi í seinasta lagi 7 dagar eftir, at próvtøkuúrslitið er kunngjørt próvtakaranum. 

Leiðari útbúgvingarstovnsins avger, um kærumálið skal verða tikið upp, ella um tað verður víst 
aftur, tí málið er eyðsýnt ógrundað. Afturvísing av kæru skal vera skrivlig og grundgivin. 

 

Kæran verður víst aftur sum eyðsýnt 
ógrundað 

Afturvísing av kæru skal vera skrivlig og 
grundgivin.  

Kærumálið verður tikið upp. 

Tekur leiðari útbúgvingarstovnsins avgerð um, at 
kæran skal verða tikin upp, leggur hann alt fyri eitt 
kæruna fyri próvhoyrara og próvdómara við umbøn 
um, at teir áðrenn 7 dagar – í 
summarpróvtøkuskeiðnum tó í seinasta lagi seinasta 
skúladag, lata honum eina fakliga meting. 

Leiðari útbúgvingarstovnsins leggur fakligu 
metingarnar fyri kæraran, sum fær høvi at gera 
møguligar viðmerkingar áðrenn 7 dagar. 

Leiðari útbúgvingarstovnsins tekur við støði í fakligu metingunum og viðmerkingum kærarans 
avgerð í málinum. Avgerðin skal vera skrivlig og grundgivin, og hon skal hava eina av hesum 
niðurstøðum: 

Kærarin fær boðið 
umdøming. Tá skal ikki vera 
talan um munnliga próvtøku 

Kærarin fær boðið 
endurpróvtøku 

Kærarin fær ikki viðhald í 
kæruni 

Leiðari útbúgvingarstovnsins kann í avgerð síni bert bjóða umdøming ella endurroynd, um 
umstøðurnar eru av slíkum slag, at grundaður ivi er um dømingina ella um próvtøkumannagongdina. 
Tað er bert próvtakarin sjálvur, sum kann taka í móti tilboði um umdøming ella endurpróvtøku. Tað 
skal hann gera áðrenn 7 dagar eftir, at hann hevur fingið tilboðið. Endurpróvtøka ella umdøming skal 
setast í verk so skjótt til ber, og Mentamálaráðið útvegar nýggjar próvdómarar. 

Avgerðin skal verða fráboðað kærara, próvdómara og próvhoyrara skjótast gjørligt, og kærarin skal 
hava at vita, at umdøming ella endurroynd kann enda við lægri próvtali. 

Tekur leiðari útbúgvingarstovnsins avgerð um, at kæran sbrt. § 45 skal verða víst aftur, kann kærarin 
umvegis leiðara útbúgvingarstovnsins kæra afturvísingina til landsstýrismannin áðrenn 7 dagar eftir, at 
avgerðin er kunngjørd honum. 

 


