
Vilt tú seta dagsskránna innan KT í 
skúlaverkinum?

Nám søkir hervið eftir KT-leiðara til 
stovnin og undirvísingarøkið. Nám er 
stovnur undir Mentamálaráðnum, ið ger 
og tillagar undirvísingartilfar til føroyska 
skúlaverkið, veitir bókaútlán, skeið og 
ráðgeving til starvsfólk í skúlaverkinum; 
rekur, viðlíkaheldur og mennir KT-skip-
anir til skúlaverkið, serliga fólkaskúlan og 
eigur og rekur undirvísingarportalin 
snar.fo. Harafturat skal Nám eiga, reka 
ella røkta allar savnandi KT-skipanir til 
skúlaverkið, sum Mentamálaráðið varar 
av. 

Nám vil vera frammarlaga innan KT-
økið. KT er ein týðandi partur av samtíðar 
undirvísingar- og próvtøkutilfari, og sum 
KT-leiðari hevur tú ábyrgd av, at KT 
stuðlar undir at stundvísi, dygd og trygd 
eru í hásæti.

KT-tænastur í Námi
• Samskiftistænasta umvegis FirstClass 
 skipanina til 17.000 brúkarar. Nýggj 
 skipan skal setast í verk at nøkta 
 henda tørv næstu tvey árini.  
• FSG, ið er brúkaradátugrunnur til allar 
 brúkarar í skúlaverkinum. 
• Svar.fo, ið er talgilda próvtøkuskipanin 
 til fólkaskúlan. 
• Kervi.fo, ið er skipan til skráseting av 
 og dátugrunnur við øllum próvtølum 
 og prógvum innan fólkaskúlaøkið. 

Nám skal harafturat 
• veita tænastu á tveimum bókapallum 
 frá veitarum uttanlands, hesar skulu 
 áhaldandi viðlíkahaldast og tillagast 
 til føroyskt og føroysk viðurskifti 
• saman við veitara menna nýggja 
 skipan til próvtøkuskráseting til 
 miðnám. 

Umframt hetta skal KT-leiðarin virka fyri 
at Nám á KT-økinum kann hava ráð-
gevandi og stuðlandi leiklut, tá týðandi 
avgerðir skulu takast innan KT-økið til 
skúlaverkið ella Mentamálaráðið sum 
heild. 

Dagliga arbeiðið fevnir um at leiða og 
skipa arbeiðið á KT-økinum. Á KT-økinum 
starvast skiftandi 3-5 fólk við bæði tøkni 
og undirvísingarinnihaldi. KT-leiðarin 
hevur tilvísing til stjóran í Námi og verður 
partur av leiðslutoyminum saman við 
fíggjarleiðaranum. Arbeiðsstaðurin er í 
Námi. 

Arbeiðsøkið fevnir um: 
• At gera langtíðarætlanir og seta mál 
 fyri KT-økið og orða eina KT-strategi 
 fyri skúlaverkið.
• At samskipa og menna KT-umhvørvið 
 innanhýsis í Námi og teimum 
 stovnum Nám veitir KT-tænastu. 
• At seta í verk, dagføra og viðlíkahalda 
 KT-skipanir innan skúlaverkið. 
• At hava ábyrgd av KT-trygdini.
• At leiða og leggja til rættis KT-verk-
 ætlanir í tøttum samstarvi við stjóran í 
 Námi, Mentamálaráðið og skúla-
 verkið.  
• At røkja samstarv við uttanhýsis KT-
 veitarar.

Vit leita eftir einum persóni, ið hevur: 
• Viðkomandi hægri útbúgving ella 
 eftirútbúgving og kann vísa á 
 hóskandi royndir. 
• Góð samstarvsevnir, dugir at motivera 
 starvsfólk og at arbeiða í toymi. 
• Dugir at skipa arbeiðið, hevur fokus á 
 loysnir og megnar at taka avgerðir.
• Dugir at leiða verkætlanir.
• Gott innlit í føroyska skúlaverkið er ein 
 fyrimunur.  
• Innlit í KT-loysnir til skúla og undir-
 vísing sum heild eru ein fyrimunur.

Setanarviðurskifti 
Vit kunnu bjóða eitt spennandi og fjøl-
broytt starv, har tú ert partur av leiðslu-
toyminum í Námi. Møguleiki er fyri fak-
ligari og persónligari menning í einum 
framfýsnum og óformligum umhvørvi, 
har dentur verður lagdur á dygd, sam-
starv og álit. Setanarviðurskifti og løn 
verða ásett eftir sáttmála við avvarðandi 
fakfelag. Vit miðja eftir at seta starvið 
sum skjótast, men vit bíða fegin eftir tí 
rætta. 

Umsóknir og samband 
Nærri fæst at vita um starvið við at venda 
sær til Regin Marnersson, stjóra í Námi, á 
tel. 555 150 ella teldupost 
reginm@nam.fo. 
Umsókn - merkt KT-leiðari - saman við 
avriti av prógvum, CV og møguligum 
ummælum skal vera okkum í hendi í 
seinasta lagi 18. mai 2016 og skal sendast 
við telduposti til Regin Marnersson, stjóra, 
á reginm@nam.fo.

KT-Leiðari til Nám
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