
 
 
 

 

MENTAMÁLARÁÐIÐ  

 

Hoyvíksvegur 72  •  Postrúm 3279  •  FO-110  Tórshavn 
 +298 30 65 00  •   mmr@mmr.fo • www.mmr.fo 

 

 

 

  

 

 

Til Løgtingsins Mentanarnevnd 

 

 

 

 

Dagfesting: 4. mars 2019 

Tygara ref.:    

Máltal: 18/00156-79 

 

 

 

 

Svar til Mentanarnevndina 

 

 

Spurningur 1. Nevndin vil fegin hava eitt sindur betri vissu um tann partin, sum snýr seg um 

víðari útbúgving og vil fáa betri kunning um, hvussu tann leisturin kemur at síggja út og vil hava 

trygd fyri, at hann verður klárur til fyrsti flokkurin av hjálparfólki er liðugur, og at leisturin er 

gjørdur í so góðari semju við útbúgvingina sum námsfrøðingur á Setrinum sum møguligt. 

 

Svar á spurning 1. Í frágreiðingini til Mentanarnevnd Løgtingsins, dagfest 21. jan. 2019, var gjørt 

vart við, at yvirskipað er tørvur á at skipa ein yvirbygnað/skúlatilboð, sum er serstakur fyri Føroyar 

og tekur hædd fyri avmarkaða næmingatalinum. Hesin skal eisini geva møguleika at savna 

næmingar frá teimum ymisku yrkisútbúgvingunum, sum ætla at førleikamenna seg til víðari lestur. 

Við øðrum orðum er hetta uppskotið ikki ætlað bert at rætta seg til námshjálparar, men eisini til 

onnur við yrkisfakligari bakgrund.  

 

Fatan Mentamálaráðsins er, at tørvur er á slíkum yvirbygnaði/skúlatilboði til fleiri 

yrkisútbúgvingar, tí sum er, geva hesar aloftast ikki beinleiðis atgongd til víðari akademiskar 

útbúgvingar. Eitt av tilmælunum í endurskoðanini av yrkisútbúgvingunum, sum 

Yrkisútbúgvingarráðið handaði landsstýriskvinnuni í mentamálum 12. september 2018, var at seta 

eina EUX skipan á stovn í Føroyum. Talan er um eitt útbúgvingartilboð, sum gevur næmingum 

eitt sveinabræv innan handverk umframt eitt gymnasialt prógv.  Í hesi skipan eru gymnasialar 

lærugreinar flættaðar í ta einstøku yrkisútbúgvingina, og talan er um eina 4 til 5 ára langa 

útbúgving.  

 

Umrøtt hevur verið at brúka ein líknandi leist - sum tó ikki gevur sveinabræv - í sambandi við at 

geva næmingum á námshjálparaútbúgvingini førleikar at útbúgva seg víðari til námsfrøðing. Mett 

verður, at flestu teirra, sum fara undir námshjálparaútbúgving gera tað, tí tey ynskja eina 

yrkisútbúgving. Sostatt er neyvan grundarlag fyri eini EUX líknandi skipan til námshjálpara 

útbúgvingina 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. Tørvurin hjá næmingunum kann vera ymiskur, og sostatt kann talan vera um 

eitt útbúgvingarskeið, sum tekur 1 ella tvey ár, eins og fyrireikingarbreytin ger í dag. Við at skipa 

hetta tilboð aftaná lokna útbúgving, halda vit fast við ynski um, at fólk skulu kunna nema sær eina 

yrkisútbúgving uttan at taka tann gymnasiala miðnámsskúlapartin eisini. 

 

Leisturin til henda yvirbygnað/skúlatilboð er ikki gjørdur. Um politiska skipanin ynskir ein slíkan 

yvirbygnað/skúlatilboð og raðfestur hetta arbeiðið, so kunnu fyrireikingarnar fara í gongd skjótast, 
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soleiðis at hann verður liðugur og klárur at seta í verk tá fyrsti flokkurin av námshjálpararum er 

liðugur.  

 

Framhaldslestur á námsfrøðiútbúgvingini á Setrinum er neyvt umrøtt við Setrið. Sum nevnt í 

frágreiðingini til Mentanarnevndina, dagfest 21. jan. 2019, eru upptøkukrøvini til víðari lestur eftir 

kvotu 1 gym. prógv. Ísv upptøku eftir kvotu 2 verður hædd tikin fyri arbeiðsroyndum og øðrum 

útbúgvingum, har førleikamenning eisini er viðkomandi.  

 

Spurningur 2. Tá tað kemur til partin um førleikameting, so ynskir nevndin, at tað verður tryggjað 

(møguliga í lógini, við innskotnum nýggjum stykki), at ein serlig byrjanarskipan verður fyri tey, 

sum hava nógvar viðkomandi arbeiðsroyndir, hava ymsar aðrar útbúgvingar og skeið, og sum ikki 

væntast at kunna taka alla tvey ára longu útbúgvingina eftir vanligum treytum, men heldur sum 

intensiv skeið, eitt sindur av fjarlestri v.m., eins og gjørt var, tá heilsuútbúgvingar skúlans byrjaðu 

á sinni. 

 

Svar á spurning 2. Førleikameting er heimilað í Løgtingslóg nr. 67 frá 15. mai 2014 um 

førleikameting, sum broytt við løgtingslóg nr. 55 frá 10. mai 2017. Ásetingar um førleikameting 

eru ásettar í kunngerð nr. 9 frá 2. februar 2018 um førleikameting. Í § 1, pkt.  8 í nevndu kunngerð 

fevnir førleikameting um løgtingslóg um heilsuútbúgvingar. Um uppskotið um løgtingslóg um 

heilsuhjálpara, heilsurøktaraútbúgving og námshjálparaútbúgving verður sett í gildi, verður 

kunngerðin um førleikameting dagførd samsvarandi.  

 

Hoyringarsvarini og viðmerkingar frá Mentanarnevndini leggja stóran dent á víðari 

útbúgvingarførleikar í tilgongdini at byggja hesa útbúgving upp. Av hesi orsøk er talan um eina 

útbúgving við m.a. almennum lærugreinum á C-stigi, sum í sær sjálvum krevur rættiliga nógva 

skúlagongd. Avriksflutningur kann gevast sambært kunngerð nr. 91 frá 19. juni 2013 um 

avriksflutning í gymnasialu miðnámsútbúgvingunum. 

 

Til spurningin um møguleika fyri at skipa intensiv skeið verður mett, at tá talan er um arbeiði við 

menniskjum, so krevur hetta at arbeitt verður við persónligum førleikum og etiskum og moralskum 

spurningum. Trupult er at arbeiða við hesum á intensivum skeiðum á sama arbeiðsplássi, sum ein 

altíð hevur verið á.  

 

Viðvíkjandi reglum fyri uppskúling av táverandi heimahjálparum 

Heimahjálparar, sum seinastu 5 árini høvdu starvast við beinleiðis stuðuls-, røktar- og 

umsorganaruppgávum, í minsta lagi 3 ár, við 24 arbeiðstímum um vikuna, fingu møguleika fyri at 

útbúgva seg til heilsuhjálpara. Teir skuldu taka somu skúlaundirvísing, sum teir næmingar, ið tóku 

alla útbúgvingina, men av tí, at tær høvdu nógvar royndir sum heimahjálparar, fingu teir 

góðskrivað annan partin av starvsvenjingini. Skúlaparturin gekk fyri seg á Tvøroyri, og kravið til 

ta starvsvenjing, ið var eftir, var, at tað skuldi vera uttanfyri tað økið, ein fyrr hevði arbeitt í fyri at 

tryggja at næmingurin fekk aðrar arbeiðsroyndir enn frammanundan, soleiðis at avlæring av 

gomlum vanum var tryggjað. Sostatt var útbúgvingin stytt 3 mánaðir, av eitt ára langari útbúgving. 

Alt skúlaskeiðið var tikið í einum.  

 

Heimahjálparafelagið samráddist við táverandi Almannamálaráðið, ið varðaði av økinum, um løn 

til tey, ið fóru til uppskúling. Meðan heimahjálparar tóku uppskúling, fingu tær 80% av fullari løn 

á fyrsta lønarstigi, meðan tær vóru uppskúlaðar.  
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Viðmerkjast skal, at heilsuhjálparaútbúgvingin tá var á væl lægri støði, var ein munandi styttri 

útbúgving, innihelt ikki førleikagevandi almennar lærugreinar, og gav ikki atgongd til miðallangar 

heilsuútbúgvingar.  
 

Tað, sum kann gevast av avriksflutningi til námshjálpara er: 

Avriksflutningur kann veitast fyri 2/3 av starvsvenjingini, til tann sum er yvir 25 ár tá útbúgvingin 

byrjar, hevur í minsta lagið 2 ára arbeiðsroyndir innan umsorganar-, heilsu- og námsfrøðiliga økið 

við børnum og ungum, ella við vaksnum við serligum tørvi, 24 tímar ella meira um vikuna, seinastu 

4 árini. Tað fer at innibera eitt minsta krav um 3 mánaðar starvsvenjing, har ein ikki hevur arbeitt 

fyrr. 

 

Skúlaparturin skal takast sum í vanligari útbúgving, men møguleiki skal vera fyri at tillaga 

tíðarskeiðini soleiðis, at tað verður yvir eitt samanlagt tíðarskeið, í tann mun hetta bert til. 

Fjarundirvísing ávísar dagar kann nýtast sum partur av skúlaskeiðnum, sum tað verður gjørt í 

heilsuútbúgvingunum frammanundan. Hetta er ikki at sammeta við fjarlestur, sum verður nýttur á 

hægri lærustovnum. Yrkisførleikagevandi útbúgvingar nýta vanliga ikki hendan undirvísingarhátt 

av tí orsøk, at hesar útbúgvingar skulu lærast í verki, sum orðið leggur upp til. 

 

At øll skulu hava jøvn rættindi at taka útbúgvingar, er ynskiligt, men útbúgving kostar. Tað er ein 

veruleiki, ið øll skulu fyrihalda seg til. Tað er neyvan møguligt í einum oyggjasamfelagi at tryggja 

øllum borgarum í Føroyum jøvn rættindi í mun til staðseting og útbúgving, á annan hátt enn, at tað 

sum oftast er útjaðarin, sum flytur seg inn í miðøkið. Í hesum føri við námshjálparaútbúgvingini 

skal miðøkið flyta seg út í útjaðaran ein part av tíðini. Tað finnast sera góðar skipanir í Studna og 

Almannaverkinum, ið lætta um hjá lesandi við møguligum børnum, eins og hjá øðrum, ið taka 

útbúgving. Sí viðfest skjal, sum Heilsuskúlin hevur á síni heimasíðu1 um peningaligan stuðul undir 

útbúgving. 

  

Spurningur 3. Til seinast er at siga, at nevndin hevur umrøtt heitið á útbúgvingini rættiliga nógv, 

og metir tað kann gerast óheppið, um heitið, sum er sett inn í sáttmálan hjá námsfrøðingum, ikki 

verður nýtt (Námsfrøðiligur Atstøðingur). Nevndin hugsar, at alternativt eigur heitið, 

Námsfrøðiligt hjálparfólk, at verða nýtt, so eingin málslig óheppin støða kemur av tí heitinum, 

sum er í uppskotinum. 

 

Svar til spurning 3. Spurningurin um heitið á útbúgvingini hevur verið nógv umrøddur. Eisini 

viðmerktu hoyringarsvarini heitið á útbúgvingini. Í uppskotinum til løgtingslógina eru 

hoyringarsvarini samanskrivað undir viðmerkingum og grundgivið er, hví hetta útbúgvingarheitið 

er valt. 

 

Annars er at viðmerkja, at “nám” hevur tveir týdningar sambært Sprotanum. Annar av hesum hevur 

við menning og læring at gera.  Nám er heitið á almennum stovni í Føroyum, har høvuðsmissiónin 

sambært heimasíðuni er: Nám skapar, mennir og veitir dygdartænastur at fremja læring og 

menning. 

 

Til sammetingar er eitt heitið “námsráðgevi” í Sprotanum brúkt sum: (skúl.) ráðgevi í 

námsfrøðiligum starvi, námsráðgevi í byrjanarundirvísing. “Námsætlan” er ætlan fyri tilfar, ið 

skal lærast. 

                                                 
1 http://www.heilsuskulin.fo/index.php?id=112 

 

http://www.heilsuskulin.fo/index.php?id=112
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Námshjálparin fremur læring og menning og stuðlar námsfrøðinginum í hesum arbeiði. Tí er 

heitið námshjálpari mett at vera bæði sigandi og lætt. Námsatstøðingur kundi verið eitt annað 

boð, ið gevur meira signalvirði um “útbúgvið” starvsfólk.  

 

Nevnast kann eisini, at heitið nevnt í einum arbeiðsmarknaðarsáttmála er bert vegleiðandi. 

 

Fyri at fáa vegleiðing um heitið hevur Mentamálaráðið vent sær til Málráðið um ráðgeving 

viðvíkjandi heitinum. Málráðið hevur 25. feb. 2019 svarað2, at námsatstøðingur og námshjálpari 

rigga best, og í sær sjálvum eru tey eins góð. Orð sum námsfrøðiligur atstøðingur og námsfrøðiligt 

hjálparfólk eru málsliga eins góð, men í so long, serliga tá ið hugsað verður um, at tílíkar 

útbúgvingar og starvsheiti ofta eru partur í samansetingum.  

 

Spurningur 4. Spurningurin er, um nevndin skal hoyra landsstýrismannin mikudagin ella um svar 

kann gevast skrivligt. Tað mugu vit hoyra nærri um. 

 

Svar til spurning 4. Svarað er skrivliga, men munnlig frágreiðing kann eisini leggjast afturat, um 

ynski er um tað.  

 

 

Vinarliga 

 

Mentamálaráðið 

 

 

Hanna Jensen 

landsstýriskvinna 

 

/ Poul Geert Hansen 

 aðalstjóri 

                                                 
2 Fyrispurningurin frá Mentamálaráðnum dagf. 20. feb. 2019 og svarið frá Málráðnum, dagf. 25. feb. 2019 lagt hjá 

hesum skrivi. 


