
Nafn starfsmanns: Kennitala: 

Kennsluferill:

Menntun: 

um heimild til að lausráða starfsmann, sem ekki hefur leyfi menntamálaráðherra til að nota starfsheitið 
framhaldsskólakennari og til að starfa sem slíkur hér á landi við framhaldsskóla á vegum opinberra aðila eða 
aðra hliðstæða skóla sbr.  5.  gr. laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við  

leikskóla,  grunnskóla og framhaldsskóla. 
 

Undirskrift:

U M S Ó K N

Með umsókn skulu fylgja eftirtalin gögn: 
a. Ljósrit af auglýsingu. 
b. Gögn um menntun, kennsluferil og starfsreynslu þess sem óskað er að ráða ásamt 
umsögnum um starfshæfni.  
c. Rökstuðningur skólameistara og skólanefndar ef umsækjandi án réttinda er tekinn fram yfir 
umsækjanda með leyfisbréf á framhaldsskólastigi.  
d. Ef óskað er eftir endurráðningu starfsmanns sem er í kennsluréttindanámi skal fylgja 
staðfesting á kennsluréttindanámi og áætlun um námsframvindu. 
e. vListi yfir aðra umsækjendur með upplýsingar um menntun þeirra og réttindi til kennslu.
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Umsögn um starfshæfni, sbr. lið b hér að neðan:  (vinsamlegast skrifið ekki  meira en 5 línur)

Hvar og hvenær var starfið auglýst?  
 

Starfið var auglýst í dags.

Útfyllist af undanþágunefnd 

samþykkt, dags.
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