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Vottorð um skólavist 
 
 
Það vottast hér með að        
 nafn 

             
 heimili - póstnúmer – staður kennitala 

 
hefur stundað nám við ____________________________________ eins og hér segir: 
                                                                              Nafn skóla 

 
 

Námstímabil 
( Notið dagsetningar á forminu “dagur/mánuður/ár” í frá og til ) 

Einingafjöldi 

Frá                                til             

Frá                                til             

Frá                                til             

Frá                                til             

Frá                                til             

Frá                                til             

Frá                                til             
  

 

Hvers vegna hættir námsmaður námi?   

   Stundaði nám við skólann tímabundið    
   Er skráður nemandi við skólann á haustmisseri árið 20____    
   Er skráður nemandi við skólann á vormisseri árið 20____ 
   Hefur hætt námi við skólann frá (dags):________________ 
   Lýkur/lauk námi með lokaprófi (dags):_______ og burtskráningu þann (dags):________  
   Er í námsleyfi frá __________ til __________ 
   Var vísað úr námi – ástæða:____________________________________________ 
 
     
. 

Aðrar ástæður námsloka 

     ____________________________ 
______________________________ 

   

  

 

 

 
 
      

  
      

 nafn skóla Staður og dagsetning 

             
 kennitala skóla sími / fax  

             
 heimilisfang undirskrift starfsmanns og stimpill skóla 
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Leiðbeiningar við útfyllingu vottorðs um skólavist 
 

 
Upplýsingar um námstímabil: 
 

Mikilvægt er að fram komi hvenær nám hefst og hvenær því líkur. 

Ekki þarf að skrá tímabil hverrar námsannar fyrir sig ef um samfelldan námstíma er að 
ræða. Ef rof verður á námi þarf að skrá hvert tímabil náms fyrir sig.  

Gefa þarf upp hversu mörgum einingum er lokið. 
 
Upplýsingar um námslok: 

Sjö valkostir eru gefnir upp á eyðublaðinu en einnig er hægt að skrifa hvaða ástæður 
voru fyrir námslokum ef enginn valkostanna á við eða ef þörf er á viðbótarskýringum.  

Mikilvægt er að fram komi ef námi er lokið eða ef nemandi er skráður í nám á næstu 
námsönn. 
 
 
 
Vottorð um skólavist á að senda til viðeigandi skrifstofu Vinnumálastofnunar, þar sem 
atvinnuleitandi er skráður. 
 
 

Vinnumálastofnun höfuðborgarsvæðinu, Kringlunni 1, 103 Reykjavík 
Sími 515 4850   Fax 588 2587   netpóstur hofudborgarsvaedid@vmst.is  

Vinnumálastofnun Vesturlandi, Stillholti 18, 300 Akranes 
Sími 430 5300   Fax 430 5301   netpóstur vesturland@vmst.is  

Vinnumálastofnun Vestfjörðum, Árnagötu 2-4, 400 Ísafjörður 
Sími 512 7790   Fax 534 7791   netpóstur vestfirdir@vmst.is  

Vinnumálastofnun Norðurlandi vestra, Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd 
Sími 582 4900   Fax 582 4920   netpóstur nordurland.vestra@vmst.is   
  einnig á Faxatorgi 1, 550 Sauðárkróki, sími 582 4914 

Vinnumálastofnun Norðurlandi eystra, Skipagötu 14, 600 Akureyri 
Sími 460 5100   Fax 462 2100   netpóstur nordurland.eystra@vmst.is  
   einnig á Garðarsbraut 26, 640 Húsavík, sími 464 1111 

Vinnumálastofnun Austurlandi, Miðási 1, 700 Egilsstaðir 
Sími 512 8280   Fax 471 2287   netpóstur austurland@vmst.is  

Vinnumálastofnun Suðurlandi, Austurvegi 56, 800 Selfoss 
Sími 512 7780   Fax 571 0790   netpóstur sudurland@vmst.is  
   einnig á Strandvegi 50, 900 Vestmannaeyjum, sími 512 7780 

Vinnumálastofnun Suðurnesjum, Hafnargötu 55, 230 Keflavík 
Sími 421 8400   Fax 421 8405   netpóstur sudurnes@vmst.is  
 
 
Skrifstofur Vinnumálastofnunar veita nánari upplýsingar um útfyllingu eyðublaðsins. 


	Fyrsti skráningardagur: 
	nafn: 
	heimili póstnúmer  staður: 
	kennitala: 
	Nafn skóla: 
	EiningafjöldiFrá til: 
	EiningafjöldiFrá til_2: 
	EiningafjöldiFrá til_3: 
	EiningafjöldiFrá til_4: 
	EiningafjöldiFrá til_5: 
	EiningafjöldiFrá til_6: 
	EiningafjöldiFrá til_7: 
	Stundaði nám við skólann tímabundið: Off
	Er skráður nemandi við skólann á haustmisseri árið 20: Off
	Er skráður nemandi við skólann á vormisseri árið 20: Off
	Hefur hætt námi við skólann frá dags: Off
	Lýkurlauk námi með lokaprófi dags: Off
	Er í námsleyfi frá: Off
	Var vísað úr námi  ástæða: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	og burtskráningu þann dags: 
	undefined_4: 
	til: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Staður og dagsetning: 
	kennitala skóla: 
	sími  fax: 
	heimilisfang: 
	undirskrift starfsmanns og stimpill skóla: 
	Vottorð um skólavist á að senda til viðeigandi skrifstofu Vinnumálastofnunar þar sem: 
	nafn skóla: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 


