
 Staðfesting námsmanna 
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Hér með staðfestist að ég hef: 
 

A.  lokið námi við   
 Nafn skóla  

  og er ekki skráð/-ur í nám á næstu námsönn   

- Umsækjandi sem hefur áunnið sér lágmarksbótarétt og hefur að auki lokið námi sem hefur staðið 

yfir í a.m.k sex mánuði á sl. 12 mánuðum fær námið metið sem 13 vikna vinnuframlag. Heimild 

þessi getur einungis komið til hækkunar á bótahlutfalli umsækjanda einu sinni á hverju 

bótatímabili. 
 

- %ámsmenn sem hafa sannanlega lokið námi geta geymt bótarétt sinn í allt að 72 mánuði frá því 

þeir hættu störfum. 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókn: 
− Skila þarf staðfestingu frá skóla um námslok þegar umsækjandi hefur lokið námi, námstímabil 

þarf að koma fram á vottorði. 

 og er skráð/-ur í nám á næstu námsönn  
    

- %ámsmenn milli námsanna og skólastiga eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum skv. 5. mgr. 14. gr. 

laga nr. 54/2006. 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókn: 
− Skila þarf staðfestingu frá skóla um námslok þegar umsækjandi hefur lokið námi, námstímabil 

þarf að koma fram á vottorði. 
 

− Staðfestingu frá skóla ef umsækjandi er skráður í nám á næstu námsönn, námshlutfall þarf að 

koma fram á vottorði eða fjöldi eininga. 
 

   

    

B.  ekki lokið námið við   
 Nafn skóla  

 og er ekki skráð/-ur í nám á næstu námsönn   

- %ámsmenn sem hætta námi án gildra ástæðna þurfa að sæta viðurlögum skv. 55. gr. laga nr. 

54/2006. 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókn: 

− Staðfestingu frá skóla þar sem fram kemur hvaða nám var stundað, námstímabil og 

einingafjöldi. 
 

− Skýringar vegna námsloka. 

 og er skráð/-ur í nám á næstu námsönn  
- %ámsmenn milli námsanna og skólastiga eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum skv. 5. mgr. 14. gr. 

laga nr. 54/2006. 

Eftirtalin gögn þurfa að fylgja umsókn: 
− Staðfestingu frá skóla ef umsækjandi er í námi, námshlutfall þarf að koma fram á vottorði eða 

fjöldi eininga. 

− Staðfestingu frá skóla ef umsækjandi er skráður í nám á næstu námsönn, námshlutfall þarf að 

koma fram á vottorði eða fjöldi eininga. 
 

   

   

 Umsækjandi fékk námslán frá LÍ(   
 Skólaárið  
 

 

Atvinnuleitandi skal tilkynna til Vinnumálastofnunar um allar breytingar á högum hans, án ástæðulausrar tafar.  
 
 

 ________________________________________  
 Staður og dagsetning 
 

 

 _____________________________________________________   ____________________________ 
 Nafn umsækjanda  Kennitala 


