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Verkavikurnar byrja mánadagin 2. juli og enda 
fríggjadagin 10. august (vikur 27-32).

Arbeiðsplássini eru á deildum hjá Klaksvíkar 
kommunu og á privata arbeiðsmarknaðinum.

Plássini verða tillutað teimum tilmeldaðu, eftir at 
tey hava verið til samrøðu við samskiparan.

Miðað verður móti, at so nógv ung sum gjørligt 
sleppa til arbeiðis í tvær fullar vikur.

Ung í arbeiði tekur útgangsstøði í Barna- og ung-
dóm virðunum hjá Klaksvíkar kommunu, sum m.a. 
stað festa, at ung „skulu verða sædd og hoyrd og 
skulu mennast til at taka ábyrgd av egnum lívi og 
felags skapinum“.

Kommunan vil saman við øðrum skapa karmar, 
sum stimbra hesi menningini, og eitt av átøkunum 
er árliga verkætlanin „Ung í arbeiði“. 

Verkætlanin gevur ungum í aldrinum 15-16 ár 
møgu leika fyri at taka ábyrgd og geva sítt íkast á 
arbeiðs marknaðinum.

Umframt tímaløn fáa ungu arbeiðstakararnir innlit 
í, hvørj ar uppgávur, ábyrgdir og gleðir fylgja við 
einum meiningsfullum arbeiði. 

Durita Samuelsen er í ár sett at samskipa Ung í 
arbeiði, og sum nakað nýtt verður eisini Verkstova 
opin í verka vikunum, umframt at umsøkjarar skulu 
til samrøðu, áðrenn størvini verða sett.

Harumframt eru arbeiðsplássini í ár eisini at finna 
hjá tí privata. Hetta merkir, at nógvar spennandi 
og fjøl broyttar arbeiðsuppgávur eru klárar til ungu 
arbeiðs takararnar í summar.



ARBEIÐSGEVARIN

Sum arbeiðsgevari ert tú við til at menna ungu 
arbeiðstakararnar, og samstundis ert tú í nógvum 
førum teirra fyrsta møti við arbeiðsmarknaðin.

Fyri at vera arbeiðsgevari skalt tú:
• Seta unga arbeiðstakaran í starv eftir galdandi 

treytum, herundir lønar- og tryggingarviðurskifti
• Veita unga arbeiðstakaranum 

upplæring til arbeiðsuppgávurnar

GÓÐ RÁÐ TIL ARBEIÐSGEVARAR
• Greið tí unga frá søguni og endamálinum 

við arbeiðsplássinum
• Vís tí unga runt á arbeiðsplássinum og 

gev eina heildarmynd av virkseminum
• Stuðla tí unga og veit ráðgeving, soleiðis 

at uppgávurnar verða væl loystar

UNGI  
ARBEIÐSTAKARIN

Fyri at taka lut í Ung í arbeiði skalt tú: 
• Vera 15 ella 16 ár, meðan verkavikurnar eru
• Vera sinnað/ur og tøk/ur at arbeiða 

í tvær fullar arbeiðsvikur á rað

Melda til á www.klaksvik.fo/uia áðrenn 15. mai. 
Endaliga tilmeld ing in er treytað av, at tú møtir upp 
til samrøðu við samskiparan, áðrenn verkavikurnar 
byrja.

SAMRØÐUR
Endamálið við samrøðuni er at para arbeiðstakarar 
og arbeiðspláss so væl sum gjørligt.

Samrøðan er millum tann unga og samskiparan. 
Hon tekur umleið 10 min. og snýr seg um royndir 
og áhugamál hjá tí unga.

Samrøðurnar verða hildnar í Verkstovuni í 
Kirkjubrekku 11, í døgunum 28.-31. mai ímillum 
kl.15-18, eftir først til mølle.

GÓÐ RÁÐ TIL ARBEIÐSTAKARAR
• Møt væl og stundisliga til arbeiðis og vís 

áhuga fyri tínum arbeiðsuppgávum
• Sig arbeiðsgevaranum frá, um tú av onkrari 

orsøk ikki kanst møta til arbeiðis
• Minst til, at løn bert verður útgoldin fyri 

teir tímarnar, tú hevur verið til arbeiðis



VERKSTOVAN TÍÐARLINJA

Verkstovan er høvuðsstøð fyri Ung í arbeiði í ár. 
Hon er staðsett í kjallaranum í gomlu brandstøðini 
(Kirkjubrekka 11), og tað er eisini her, samskiparin 
kann hittast í upplatingartíðini.

Verkstovan er opin kl. 14-16 fyri øllum teimum 
ungu, sum taka lut í Ung í arbeiði í summar. 

Í verkstovuni slappa vit av og hugna okkum. Her 
kunnu vit práta saman og fordjúpa okkum í ymisk 
ítriv og smærri verkætlanir. 

Høvuðstema í Verkstovuni er sjálvandi „arbeiði“.

GÓÐ RÁÐ TIL FORELDUR
• Stuðla tí unga í møtinum við arbeiðsmarknaðin
• Stuðla tí unga í sjálvstøðugt at taka ábyrgd
• Vís áhuga og virðing fyri arbeiðnum hjá tí unga

1.-15. mai 
Tilmelding á www.klaksvik.fo/uia 

28.-31. mai 
Samrøður í Verkstovuni

18. juni 
Arbeiðstakarar og -gevarar fáa svar 
um tillutan av arbeiðsplássum

20. juni 
Kunningarkvøld í Verkstovuni fyri ungum, 
foreldrum og arbeiðsgevarum

2. juli-10. august 
Verkavikur og opið í  
Verkstovuni hvønn gerandisdag



VILT TÚ VITA MEIRA?

www.klaksvik.fo

Fylg við á heimasíðu okkara og á sosialu miðlunum, um tú 
vilt vita meira um Ung í arbeiði. 

Á www.klaksvik.fo/uia kanst tú m.a. finna kunning um:
• Tilmelding, samrøðu og svar
• Lønar- og setanartreytir
• Arbeiðspláss og – uppgávur
• Ung í arbeiði gjøgnum tíðina

Facebook: www.facebook.com/klaksvikarkommuna
Instagram: @UiaKlaksvik #uia2018 

SAMBAND
Durita Samuelsen, samskipari
Fartelefon: +298 228281
Teldupostur: uia@klaksvik.fo

Samskiparin kann hittast á telefon, telduposti ella í 
Verkstovuni hvønn gerandisdag í verkavikunum.


