
Viðmerkingar til “uppskot  til Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

fólkaskúlan”: 

Í § 4 verður sum nýtt stk. 2 sett: "Stk. 2. 10. flokkarnir verða landafrøðiliga skipaðir í 

7 skúlasamstørv. Í minsta lagi 15 næmingar skulu verða innskrivaðir, áðrenn 10. floks skúlasa

mstarv verður skipað.”  

Um 10. flokkarnir verða skipaðir sum samstarvseindir eftir tilmælinum, síggja vit onga 

broyting fyri okkum í mun til, at vit longu sum er, samstarva við Tofta skúla um 10. flokk, 

serliga breytir. Lagt verður upp til eina trý ára skiftistíð.  

Um so verður, at játtanin til samstarvseindina Runavík/Toftir aftan á hesi trý árini verður 

veitt tí eina skúlanum (tí størra skúlanum, sum í hesum førinum er Runavík), so er vandi fyri, 

at reella játtanin til 10. flokk minkar munandi, og tað fer at hava neiligar avleiðingar fyri alt 

tilboðið. Hetta er grundað á næmingatalið, sum í løtuni er undir ásetta mark til tríggjar 

flokkar, um talan er um ein skúla, og ikki sum í hesum førinum tveir skúlar. Um samlaða 

næmingatalið er beint oman fyri 50, og játtanin bert verður til tveir flokkar, tá verða 

møguleikarnir til at skipa breytir og onnur námsfrøðilig tiltøk í 10. flokki rættiliga 

avmarkaðir. Og um ikki tilboðið, sum skúlin kann veita, er gott og gevandi, so er vandi fyri, at 

næmingar søkja aðrar vegir. Tað halda vit er stórt spell, tí vit hava dugnalig starvsfólk við 

drúgvum royndum og sera góðar umstøður bæði her og í nærumhvørvinum. Vit liggja væl 

fyri, bæði tá talan er um ítrótt, mentan og vinnulív.  

Ein møguleiki kundi verið, at játta pr. næming, heldur enn pr. flokk. 

 

 

Í § 19 verður sum nýtt stk. 3 sett: “Stk. 

3. Kravda undirvísingartímatal næminganna í hvørjum flokki í 1. - 

9. flokki verður frá 1. august í 2019 lækkað við tveimum tímum um vikuna.”  

Til hetta eru fleiri viðmerkingar, men óansæð um hildið verður, at tað er rætt at minka 

vikutímatalið ella ikki, so eru fólk samd um, at spardu tímarnir mugu verða verandi á 

skúlanum, so møguleikar eru fyri tvílæraraskipan og øðrum námsfrøðiligum tiltøkum. Eisini 

verður neyðugt at tillaga námsætlanirnar og at fylgja gongdini væl og virðiliga viðvíkjandi 

avleiðingunum/fylgjunum av at vikutímatalið verður lækkað.  
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