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Løgtingsmál nr. 140/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

fólkaskúlan (morgunsangur) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan 

(morgunsangur) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um 

fólkaskúlan, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 157 frá 18. desember 2017 

verður aftan á § 5 sett: 

“§ 5 a. Allar vanligar skúladagar er álagt 

øllum fólkaskúlum at hava morgunsang.” 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. august 

2018. 
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Almennar viðmerkingar 

At varðveita mentanararv okkara er ein av høvuðsuppgávunum hjá fólkaskúlanum. Í 

fólkaskúlalógini stendur, at skúlin í sátt og samvinnu við foreldrini skal hjálpa til at geva 

næmingunum eina kristna og siðalagsliga uppaling. Hann skal við støði í heimligari mentan 

menna kunnleika næminganna um føroyska mentan. 

Ein partur av mentanararvinum er sangskatturin. Tað er sera umráðandi, at tað verður sungið 

við børnum í skúlanum, so sangir og sálmar kunnu verða lærdir til lítar. Tað er í mongum 

førum soleiðis, at tað var í skúlanum, tú lærdi barnasangirnar, fosturlandssangirnar, sálmarnar 

og kvæðini, sum tú dugir uttanat sum vaksin. 

Tíverri vísir tað seg, at ungfólk nú á døgum ikki hava so lætt við t.d. at syngja vanligar 

føroyskar fosturlandssangir. Her er farin ein broyting fram til tað verra, og ein orsøk er 

ivaleyst, at ov lítið verður gjørt við hetta í skúlunum, samstundis sum minni verður sungið 

heima. 

Alt eigur at verða gjørt fyri at varðveita henda týðandi mentanararv okkara, og tí eigur at 

verða álagt skúlunum at læra børn og ung vanligar føroyskar barnasangir, fosturlandssangir 

og sálmar. Skaldskapurin av manna munni er eisini ein partur av hesum. Summir skúlar gera 

uttan iva nógv við hetta, men tímarnir til tónleik røkka ikki, tí tað eru ov nógvar lærugreinir 

samskipaðar í bólkinum handaverk og list, har tónleikur er ein av lærugreinunum. 

Tað hoyrist, at onkrir skúlar gera minni við morgunsang enn fyrr. Hetta má sigast at vera ein 

stórur missur, og uppskotssetarin heldur, at tað tí eigur at verða ásett í fólkaskúlalógini, at 

allir fólkaskúlar skulu hava morgunsang við øllum børnum í skúlanum. 

Uppskotið hevur ikki verið sent til ummælis. 

 

 

Avleiðingarnar av uppskotinum 

Ongar fíggjarligar avleiðingar eru av hesum uppskotinum. 

 

 

Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 

Nýggj áseting verður sett inn í fólkaskúlalógina, ið áleggur øllum fólkaskúlum at skipa fyri 

morgunsangi allar vanligar skúladagar. Álagt verður øllum skúlum at syngja meira við 

børnunum og miðvíst at læra tey sálmar, sangir og kvæði, soleiðis at hesin mentanararvur 

okkara ikki fer fyri skeyti. 

 

Til § 2 

Hendan løgtingslóg kemur í gildi 1. august 2018, og fær harvið virknað frá skúlaársbyrjan 

2018/19. 

 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2018 
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