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Dagfesting: 2. februar 2018 

Tygara ref.:    

Máltal: 16/01186-36 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 Í løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um 

fólkaskúlan, sum broytt við løgtingslóg nr. 46 

frá 10. mai 1990, løgtingslóg nr. 128 frá 22. 

desember 2000, løgtingslóg nr. 53 frá 9. mai 

2005, løgtingslóg nr. 64 frá 7. juni 2007, 

løgtingslóg nr. 34 frá 28. apríl 2009, løgtingslóg 

nr. 67 frá 26 mai 2011 og løgtingslóg nr. 157 

frá 18. desember 2017, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

§ 4. ... 

Stk. 5, 1. pkt. Sernámsfrøðilig ráðgeving verður 

veitt skúlum, foreldrum og øðrum, ið varða av 

næmingum í fólkaskúlanum.   

 

1. Í § 4, stk. 5 verður 1. pkt. orðað soleiðis: 

”Sernám veitir skúlum, foreldrum, og 

øðrum, ið varða av næmingum í 

fólkaskúlanum, sernámsfrøðiliga og 

sálarfrøðiliga ráðgeving.”  
 

§ 4. 
Stk. 7, 2. pkt. Landsstýrismaðurin ásetur reglur 

um 3., 4. og 5. stk. og kann í tí sambandi víkja 

frá teimum í §§ 5, 7, 8 og 9 og § 14, 3. - 6. stk. 

og §§ 15 og 16 settu reglum. 

2. Í § 4, stk. 7 verður 2. pkt. orðað soleiðis: 

“Landsstýrismaðurin ásetur reglur um stk. 

4-7 og kann í tí sambandi víkja frá teimum í 

§§ 5 og 7-9, § 14, stk. 2, stk. 8, 2. pkt. og 

stk. 9 og 10 og §§ 15 og 16 settu reglum.”  

 

 

§ 5. ... 

Stk. 2 nr. 4)  handaverki og list 

tónleiki, tilevning, handarbeiði, smíði og 

heimkunnleika í fimm ella fleiri skúlaár í 1.-7. 

skúlaári. 

3. Í § 5, stk. 2, nr. 4 verður “í fimm ella fleiri 

skúlaár” strikað. 

 

 

§ 8. .... 

Stk. 3. Børn skulu, tá ið foreldrini krevja tað, 

sleppa undan at luttaka í føroyskum dansi eftir 

stk. 1, nr. 1. 

4. Í § 8 verður stk. 3 strikað 

§ 12. ... 

Stk. 3. Foreldrini, smb. § 65, og næmingurin 

taka í samráð við skúlan avgerð um val av 

lærugreinum smb. §§ 7 og 9, 1.-4. stk. um 

framhaldandi skúlagongd 

 

 

5. Í § 12 verður aftan á stk. 2 sum nýggj stk. 

sett: 

“Stk. 3. Landsstýrismaðurin ásetur nærri 

reglur um serundirvísing og 

sernámsfrøðiligan stuðul, og hvat ein 

námsfrøðilig og sálarfrøðilig kanning skal 

umfata sbrt. stk. 2. 
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Stk. 4. Læriætlan verður gjørd til næmingar, 

ið fáa serundirvísing ella sernámsfrøðiligan 

stuðul sbrt. stk. 2.”  

Stk. 3 verður eftir hetta stk. 5. 

 

§ 14. ... 

Stk. 2.  Úrtøka næminganna skal javnan verða 

eftirmett. Henda eftirmeting, ið er sameindur 

partur av undirvísingini, skal vera støðið undir 

teirri leiðbeining, tann einstaki næmingurin fær, 

og undir ráðleggingini av komandi undirvísing. 

Stk. 9. Hjá næmingum, sum eru á 8.-10. 

floksstigi, verður støða teirra í 

próvtøkulærugreinunum, sbr. § 16, stk. 1-8 lýst 

við talmetum. Sama er galdandi fyri næmingar, 

sum fara úr skúlanum eftir 7. floksstig, sbr. § 15. 

6. Í § 14 verða stk. 2 og 9 strikað. 

Stk. 3-8 verða eftir hetta stk. 2-7, og stk. 10-

12 verða eftir hetta stk. 8-10. 

 

§ 16..... 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann gera av, at 

eingin próvtøka verður í ávísum lærugreinum 

og/ella lærugreinapørtum hvørt próvtøkuskeiðið, 

sbrt. stk. 1, 2 og 9. 

 

7. Í § 16, stk. 5, 1. pkt. verður “sbrt. stk. 1, 2 

og 9” broytt til: “sbrt. stk. 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Í § 24 verða sum stk. 3 og 4 sett: 

“Stk. 3. Førleikastovur verða skipaðar at 

samskipa arbeiðið hjá serlærarum, 

lesivegleiðarum, akt-lærarum, 

støddfrøðivegleiðarum og øðrum 

starvsfólkum við serútbúgving, sum veita 

námsfrøðiliga og sernámsfrøðiliga 

ráðgeving og undirvísing.  

Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetur nærri 

reglur um Førleikastovur sbrt. stk. 3.” 

 

 

 

§ 36. ... 

Til at røkja undirvísing í frítíðini eftir § 4, stk. 6 

ella aðrar námsfrøðiligar arbeiðsuppgávur, ið 

ikki koma undir § 35, kunnu verða sett 

starvsfólk við serligari útbúgving. 

Landsstýrismaðurin ásetur greiniligari reglur 

hesum viðvíkjandi 

9. Í § 36, 1. pkt. verður “§ 4, stk. 6” broytt til: 

“§ 4, stk. 8”. 

 

 

§ 45.... 

Stk. 4. Næmingar, ið hava atferðar-, tilknýtis- og 

trivnaðartrupulleikar, kunnu eftir avgerð 

skúlaleiðarans verða fluttir í aðrar skúlar í 

kommununi ella í annað undirvísingartilboð. 

 

 

10. § 45, stk. 4 verður orðað soleiðis:  

“Stk. 4. Skúlaleiðarin setur fyriskipan í verk 

fyri næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, 

har ímillum við atliti at sosialum 

felagsskapi, trivnaði og tilknýti. Stig kunnu 

verða tikin til, at næmingar verða fluttir í 
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annan skúla ella í annað 

undirvísingartilboð.” 

 

 

§ 45..... 

Stk. 6. Landsstýrismanninum verður heimilað at 

seta á stovn serligan skúla ella 

undirvísingartilboð fyri næmingar við atferðar-, 

tilknýtis- og trivnaðartrupulleikum, ið ikki á 

annan hátt kunnu fáa nøktandi undirvísing í 

fólkaskúlanum. 

11. Í § 45, stk. 6 verður “næmingar við atferðar-

, tilknýtis- og trivnaðartrupulleikum” broytt 

til: “næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, 

har ímillum við atliti at sosialum 

felagsskapi, trivnaði og tilknýti”.  

 

 12. Í § 45 verður sum stk. 7 sett: 

“Stk. 7. Landsstýrismaðurin ásetur nærri 

reglur um skúla ella undirvísingartilboð 

sbrt. stk. 6.” 

 

§ 53... 

Stk.1. Skúlastýrið ásetur meginreglurnar um 

virksemi skúlans, smb. § 55, 4. stk., herímillum 

um: 

1)   undirvísingarætlan skúlans, smb. § 22,  

2)   arbeiðsbýtið millum lærararnar og 

vikuætlanina 

3)   samarbeiðið ímillum skúla og heim, 

4)   fráboðan til heimini um úrtøku næminganna 

av undirvísingini, 

5)   næmingafráverur, 

6)   foreldrafundir, felagstiltøk fyri næmingarnar 

í skúlatíðini, setursskúla, starvspraktikk o.a. 

13. Í § 53, stk. 1 verður sum nr. 7 sett: 

“7) trivnaðarætlan skúlans.” 

 

§ 55 

Stk. 7. Landsstýrismaðurin ger reglugerð fyri 

fólkaskúlaleiðarar. 

14. Í § 55, stk. 7 verður aftan á 1. pkt. sum nýtt 

pkt. sett:  

”Landsstýrismaðurin ásetur nærri reglur um 

skipan, innihald og arbeiðið við 

meginreglunum sbrt. stk. 4.” 

 

 § 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. aug. 

2018. 

 


