
  

Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 69/2018: Uppskot til løgtingslóg um heilsuhjálparaútbúgving, 

heilsurøktaraútbúgving og námshjálparaútbúgving 

Rigmor Dam, landsstýrismaður hevur lagt málið fram 2. november 2018, og eftir 1. viðgerð 

14. november er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 21. og 28. november, 5. og 12.  desember 2018, 

6. februar og 13. mars 2019. 

 

Nevndin hevur havt fund við Kommunufelagið, Hjálparfólkafelagið, Pedagogfelagið, 

Fróðskaparsetur Føroya, landsstýrismannin í almannamálum, Almannaverkið, 

landsstýrismannin í mentamálum, skúlaleiðsluna í Heilsuskúlanum og landsstýrismannin í 

fíggjarmálum og landsstýrismannin í skúlamálum. 

 

Samgongan hevur gjørt av at seta námshjálparaútbúgving á stovn og skipa hesa á Heilsuskúla 

Føroya í Hovi, og miðað verður eftir at taka næmingar inn á heysti 2019.  

Endamálið við útbúgvingini er at styrkja tað fakliga í námsfrøðiliga arbeiðinum, at geva fólki 

enn eitt styttri førleikagevandi útbúgvingartilboð og at bjóða útbúgvingartilboð kring landið. 

Yvirskipaðu endamálini fyri námshjálpara eru tey yrkisfakligu innan heilsu, røkt og umsorgan 

og innan tey almennu, tey samfelagsligu og tey persónligu. 

 

Við hesi útbúgving fáa ófaklærd hjálparfólk og onnur møguleika at førleikamenna seg og at 

taka eina útbúgving innan námsfrøðiliga fakøkið. Harumframt fáa ófaklærd hjálparfólk eisini 

almennan lestrarførleika, ið kann vera grundarlag undir víðari útbúgving, og kunnu menna 

sínar læringarførleikar.  

 

Útbúgvingin til hjálparfólk er partur av semjuni frá 14. januar 2018 millum Fíggjarmálaráðið 

og Føroya Pedagogfelag, har semja var um at heita á landsstýrismannin í mentamálum um at 

skipa eina útbúgving til hjálparfólk. Fatan okkara er, at tørvur er á slíkum skúlatilboði, sum 

viðhvørt eisini er yvirbygnaður til fleiri yrkisútbúgvingar, tí sum er, geva hesar aloftast ikki 

beinleiðis atgongd til víðari akademiskar útbúgvingar. 

 

Henda samgongan hevur sett sær fyri at menna námsfrøðiliga virksemið á dagstovna-, forskúla-

, skúla- og almannaøkinum, og henda útbugving er liður í tí arbeiðinum. Hetta tilboð er eitt av 

á leið 18 nýggjum útbúgvingartilboðum, sum eru sett í verk. Flestu teirra eru longu byrjað, 

meðan onnur eru fyrireikað til at verða boðin út á sumri í 2019. Ongantíð áður hava lutfalsliga 

so nógv fólk lisið í Føroyum í mun til uttanlands, og tað halda vit vera eina góða gongd. 

 

Í viðgerðini av málinum var víst á ískoytisutbúgving, at útbúgvingartilboð eiga at hava vissu 

fyri, at til ber at fáa víðari útbúgving, og í hesum málinum ynskti man trygd fyri hesum 

leistinum.  

 

Tað er neyvan grundarlag fyri eini EUX líknandi skipan til námshjálparaútbúgvingina 

einsamalla, og tí eigur at vera arbeitt við at skipa eitt tilboð, har lesandi frá ymiskum 

yrkisútbúgvingum hava møguleika at førleikamenna seg til víðari lestur við at taka lærugreinar 

á gymnasialum stigi. 



 

Leisturin til henda yvirbygnað/skúlatilboð er ikki gjørdur, men arbeitt verður við hesum í 

Mentamálaráðnum. Í sambandi við, at arbeiðsbólkur er settur at eftirmeta Fyrireikingarbreytina 

(HF), sum aðrastaðir er broytt til eina nýggja skipan, so verður henda skipan hugsað sum ein 

møgulig ískoytisútbúgving frameftir. 

Lógaruppskotið umfatar nú tríggjar útbúgvingar, nevniliga útbúgving til heilsuhjálpara, 

heilsurøktara og námshjálpara.  

 

Jógvan á Lakjuni og Bjørn Kalsø halda, at útbúgvingin átti at verið betur fyrireika, og størri 

dentur átti at verið lagdur á at fáa semju millum allar avvarðandi partar um, hvussu útbúgvingin 

skal skipast. Tað er eisini ógreitt, hvørjar førleikar útbúgvingin fer at geva til víðari lestur. 

  

Jógvan á Lakjuni og Bjørn Kalsø taka kortini undir við at skipa styttri yrkisrættaðar 

útbúgvingar kring landið – í hesum føri útbúgving sum námsfrøðiligur hjálpari á 

miðnámsskúlanum í Hovi. 

 

Viðvíkjandi heitinum á nýggju útbúgvingini hevur nenvdin ta viðmerking, at tann mest 

týðandi spurningurin til heitið er, um námshjálparaútbúgving kann sigast at vera tann 

útbúgvingin, sum er lýst í sáttmálanum hjá Pedagogfelagnum, “Námsfrøðiligur atstøðingur”, 

og harvið kann geva rætt til ta lønarstig, sum har er nágreinað. Hendan spurning hevur 

nevndin viðgjørt, eisini við hoyringspartar, og tað tykist ikki at vera nakar ivi um, at tann 

føroyska námsfrøðiliga hjálparfólkaútbúgvingin, sum verður sett í verk, verður fevnd av 

ásetingunum um nevndu útbúgving og lønarstig í sáttmálanum hjá Pedagogfelagnum, har 

heitið er “Námsfrøðiligur atstøðingur”. 

 

Nevndin hevur umrøtt útbúgvingarheitið, sum lógaruppskotið nýtir: námshjálpari, og metir, at 

tað er heldur misvísandi, tí at orðið námsfrøði, sum hevur hevd sum føroyska týðingin av 

orðingum pedagogikkur, er skert til “náms”(hjálpari), og verður við hesum ov veikt í mun til 

fakliga innihaldið og kann misskiljast, tí orðið ‘nám’ sipar til alt slag av lærdómi og til nám í 

jørðini, haðani t.d. málmur verður útvunnin. Tí skjýtur nevndin upp, at heitið á nýggju 

útbúgvingini verður ‘Námsfrøðiligur hjálpari’. Harumframt verða gjørdar nakrar málsligar 

rættingar. 

 

 

Ein samd nevnd setur tí fram soljóðandi: 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

 

1. Í heitinum á løgtingslógini verður «námshjálparaútbúgving» broytt til: «námsfrøðiliga 

hjálparaútbúgving» 

 

2. Í § 1, stk. 2 verður «námshjálpara» broytt til: «námsfrøðiligan hjálpara» 

 

3. Í § 5, stk. 1 verður «námshjálpara» broytt til: «námsfrøðiligan hjálpara» 

 

4. Í § 6 verður «og, el la» broytt til: «og ella» og «avriksfluting» broytt til: 

«avriksflutning» 

 

5. Í § 10, stk. 1 verður «námshjálpara» broytt til: «námsfrøðiligan hjálpara» 



 

6. Í § 11, stk. 2 verður «Almannamálum» broytt til: «almannamálum» 

 

7. Í § 22, stk. 3 og § 23, stk. 3 verður «í mun framda» broytt til: «í mun til framda» 

 

8. Í § 26, stk. 4 verður «mannagongdir fyri ráðsarbeiðið» broytt til: «mannagongdir fyri 

ráðsarbeiðið,»  

 

9. Í § 27, stk. 1, 1. pkt. verður «námshjálparaútbúgvingina» broytt til: «námsfrøðiligu 

hjálparaútbúgvingina» 

 

10. Í § 27, stk. 1, 1. pkt. verður «námshjálparaútbúgvingini» broytt til: «námsfrøðiligu 

hjálparaútbúgvingini» 

 

11. Í § 27, stk. 1, 3. pkt. verður «námshjálparaútbúgvingini» broytt til: «námsfrøðiligu 

hjálparaútbúgvingini» 

 

12. Í § 27, stk. 3 verður «námshjálparaútbúgvingin» broytt til: «námsfrøðiliga 

hjálparaútbúgvingin» 

 

13. Í § 27, stk. 4 verður «námshjálparaútbúgvingina» broytt til: «námsfrøðiligu 

hjálparaútbúgvingina» 

 

14. Í § 28, stk. 1 verður «námshjálparaútbúgvingina» broytt til: «námsfrøðiligu 

hjálparaútbúgvingina» 

 

 

Við hesum broytingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja málið. 

 

 

Mentanarnevndin, 26. mars 2019 

 

 

  Óluva Klettskarð  Rigmor Dam     Kristianna W. Poulsen 

     formaður     næstformaður 

 

 

 

Katrin Kallsberg  Jógvan á Lakjuni Bjørn Kalsø 

 

 

Bjarni Kárason Petersen 

 

 

 

 
 


