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Dagfesting: 28. januar 2019 
Tygara ref.:    

Máltal: 16/01186-101 

 

Ummælisskjal - Høvuðsviðmerkingar í sambandi við Hoyringina 

Í talvuni niðan fyri eru settar høvuðsviðmerkingar frá hoyringarpørtunum, sum eru: Føroya Lærarafelag (FL), Skúlaleiðarafelagið (SLF), Kommunufelagið 

(KF), Felagið Heim og skúli (FHS), Fólkaskúlaráðið (FSR) og Heilsu- og Innlendismálaráðið (HIMR). Ongar viðmerkingar eru frá FHS.  SLF hevur lagt við 

viðmerkingar  um 10. flokk frá Ólavi Thomsen (ÓT), skúlastjóra í Fuglafjarðar skúla og Sonna Djurhuus(SD) skúlastjóra í Skúlanum við Streymin, sum saman 

við Stranda skúla hava skipað samstarvið eNám um breytir í 10. fl. Eisini hevur skúlastýrið í Skúlanum á Giljanesi (SSG) gjørt viðm. til lógaruppskotið. Pkt. 4, 

7 og 12, sum snúgva seg um, at stk. flyta, eru ikki tikin við í talvuna. Runavíkar kommunuskúli (RK) hevur seinni sent viðmerkingar, sum eisini eru tiknar við. 

 

Broytingar FL SLF SSG KF FSR HIMR RK 

§ 1  

Pkt. 1 

 

10. floks 

samstarvs- 

eindir 

Vælvirkandi 

samstørv eru, 

so at broyting-

in er óneyðug. 

Tímajáttanin 

minkar til 

smærru 

skúlarnar. 

Minsta 

næmingatal 

eigur at verða 

strikað. 

Uppskot: 

skúlarnir, ið 

samstarva fáa 

eitt grund-

tímatal á 15 

Verandi skipan 

við 10 flokki 

eigur at verða 

eftirmett 

---------------- 

ÓT og SD vísa á, 

at við verandi 

skipan fær eNám 

tímar til 5 

flokkar.   

Tímatalið lækkar 

sbrt. uppskotin-

um, og hetta 

tekur grundar-

lagið undan 

eNám sam-

starvinum.  

SSG vísir á, at 

tað er best, at 10. 

fl. í vágaøkinum 

er sjálvstøug 

eind. 

Um samstarv er 

millum skúlar, 

skal ein av 

leiðarunum 

verða stjóri. 

Kommunurnar 

eru greiðar yvir, 

at tað er ein av-

bjóðing at veita 

breið breyta til-

boð samstundis, 

sum næminga-

talið er fallandi. 

Kravið um 15 

næmingar kann 

skapa trupul-

leikar fyri luttøku 

hjá smærru 

skúlum og vísa á 

eNám samstarvið 

og á skrivið frá 

ÓT. 

Tekur undir við 

skúlasamstørvum 

um 10. fl., hóast 

FSR mælti til 4 

samstørv í tilmæli  

til landsstýris- 

mannin í 2016. 

FSR heitir á MMR 

um at nágreina 

játtanarskipanina 

til hesi 7 økini og 

viðv. skúlatýri, 

leiðslu  og 

lærarasetanum.  

 

HIMR mælir til, 

at nýttar verða 

tey samstørv, 

sum eru nevnd í 

§ 2 í Ll. nr. 12 

frá 22. feb. 2007 

um sjálvbodnar 

kommunu- 

samanlegg-ingar 

og kommunal 

samstørv. 

Um ætlanin er at 

brúka eindir 

mælir HIMR til, 

at hetta verður 

ásett í lógini. 

Vísa á, at eingin 

broyting er í mun til 

verandi samstarv við 

Tofta skúla um 10. fl, 

serliga breytir.  

Um játtanin til 

samstarvseindina 

Runavík/Toftir aftan á 

hesi trý árini verður 

veitt tí eina skúlanum, 

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 
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tímar + 1,1 

tíma pr. 

næming. 

 

Halda ikki, at 

samsvar er 

millum lógar-

uppskotið og 

aðalorðaskiftið. 

Mæla til, at  

skilt verður 

millum hug-

tøkini skúla-

sambond og 

skúlasamstørv 

Víst verður m.a. 

til § 4, stk 2. í  

lógini. 

næmingatalið, sum í 

løtuni er undir 

markinum til 3 

flokkar. 
Møguleikarnir at skipa 

breytir og onnur 

námfrøðilig tiltøk í 10. 

flokki verða tá  

avmarkaðir. 

Vísa samstundis á 

møgleikan at játta pr. 

næm., heldur enn 

flokk. 

Viðm. 

 

MMR 

Minsta 

næmingatal 

verður 

misskilt, og 

orðingin er tí 

gjørd greiðari. 

Tað er ikki 

einstaki skúlin, 

sum skal hava 

minst 15 næm, 

men skúla-

eindin. Talið er 

so lágt sett, tí 

annars verður 

eingin eind í 

Vágum og 

Vestmanna. 

Málið er í at 

finna eina 

haldgóða skipan, 

ið gevur 

næmingunum 

fleiri valmøgu-

leikar og 

samstundis at 

eftirmeta og 

finna fram til 

eina nøktandi 

skipan fyri allar 

samstarvseindir. 

Álitið í sambandi 

við aðalorða-

skiftið umrøddi 

fýra samstarvs-

Lógaruppskotið 

mælir til, at ein 

samstarvseind 

verður í Vágum. 

Vestanna kann 

velja millum 

Vágar og NámX. 

Ætlanin er, at 

skúlaleiðararnir í 

samstarvseindini 

hava ábyrgd av 

breytunum í tí 

skúla, har 

viðkomandi er 

leiðari.  

Kravið er ikki, at 

tað skulu verða 

15 næmingar í 

hvørjum skúla, 

men í samstarvs-

eindini. T.t.e, at 

hetta kann mis-

fatast. 

Arbeiðið er sett í 

verk at greina 

játtanarskipanina 

til 

samstarvseindirnar 

í 10. flokki. 

Ætlanin er, at 

leiðsla og 

skúlastýri verða 

óbroytt. 

Verandi sam-

størv fylgja 

rættiliga væl 

samstarvseind-

unum, sum eru 

nevndar í § 2 í 

Ll. nr. 12 frá 22. 

feb. 2007 um 

sjálvbodnar 

kommunusam- 

anleggingar og 

kommunal 

samstørv.  Tó 

víkir eNám frá, 

sum er samstarv 

millum 

Fuglafjørð, 

Samstarvseindin 

verður hin sama næstu 

3 árini, men broyting 

kann verða gjørd 

seinni. Tte. At broyta 

játtanarskipanina í 

sambandi við, at 

MMR arbeiðir við at 

skipa samstarvseindir. 
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Samlaða 

næmingatalið í 

hesi eind er 17 

næmingar ská. 

2018-19. 

eindir, og tí ber 

ikki til at gera 

beinleiðis 

samanberingar. 

Strendur og 

Sunda komm.  

Tikið verður 

undir við, at 

skilt verður 

millum skúla-

sambond og 

skúlasamstørv  

§ 1 

PKt. 2 

 

Samfelags-

frøði kravd  

lærugrein 

í 7. – 9. fl 

Taka undir við, 

at samfelags-

frøði verður 

karavd læru-

grein. 

Rangvørt at 

mæla til fleiri 

tímar, sam-

stundis sum 

kravda tíma-

talið skal 

lækka. 

Skulu røkka 

fleiri førleika-

málum við 

færri tímum. 

   Samfelagsfrøði er 

ein væleydnað 

broyting, men 

hongur ikki so væl 

saman við pkt. 3 

um at lækka 

kravda tímatalið. 

Mælt verður til, at 

søga/samtíð og  

samfelagsfrøði 

verða samskipað í 

7. – 9. fl.  og 

tímatalið lækkað 

við 1 t/v. 

 

 

  

 

 

 

 

Viðm.  

MMR 

Hetta verður 

partur av 

arbeiðinum at 

endurskoða 

tíma- og 

   Hugskotið um at 

samskipa 

søgu/samtíð og 

samfelagsfrøði 

verður tikið við í 
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lærugreinabýti

ð. Lærugreinin 

má ásetast í 

lógini fyri at 

verða kravd 

lærugrein. 

arbeiðinum at 

endurskoða tíma- 

og lærugreina-

býtið. 

§ 1 

Pkt. 3 

 

Lækka 

kravda 

undirvísingar 

tímatalið við  

2 t/v í 1. – 9. 

flokki. 

Mæla frá, at 

kravda tíma-

talið verður 

lækkað. 

Grundarlagið 

ov veikt. 

Mæla ístaðin 

til fjølbroyttari 

undirvísing. 

Eingin trygd 

fyri, at tímarnir 

verða verandi í 

skipanini. 

Námsætlanirna

r tillagast, og tí 

er skotbráið ov 

stutt til 1. aug. 

2019. Vísa á, 

at Pisafráfrá-

greiðingar siga, 

at fleiri tímar 

menna 

læringina. 

Mæla til, at 

tímatalið í 

innskúlingini og í 

miðdeild ikki 

verður lækkað. 

Tímatalið í 

hádeild kann 

verða lækkað, 

um vissa fæst 

fyri, at tímarnir 

verða verandi í 

skipanini. 

Gera ítøkiliga 

ætlan fyri, hvat 

tímarnir skulu 

verða nýttir til. 

 

SSG tekur undir 

við, at tímatalið 

verður lækkað, 

men tað skal ikki 

vera ein sparing. 

1. – 4. fl. skal 

hava rætt til 

tvílæraraskipan, 

sum verður 

játtað, tá ið 

næmingatalið er 

15 í flokkinum. 

Seta spurning 

við at nýta tímar 

til 

eftirútbúgving. 

Taka undir við, at 

kravda tímatalið 

verður lækkað, 

men eru í iva um, 

hvussu spardu 

tímarnir fara at 

verða nýttir, og 

um skúlarnir fáa 

ræði á teimum, 

ella teir fara í 

eina pulju. 

Taka ikki undir 

við at skerja 

undirvísing í 

móðurmálinum, 

men í staðin taka 

tímar frá øðrum 

málum ella søgu. 

Tørvur er á fleiri 

tímum til val-

lærugreinir.  

Við færri tímum í 

grunddeild, 

FSR tekur undir 

við, at næmingar-

nir hava ov nógvar 

tímar, í 7. fl. 33 t/v 

og í 8. og 9. fl. 

37t/v, um teir 

velja bæði týskt 

og alis/evnafrøði. 

Mælt verður 

staðiliga til, at 

varðveita tímarnar 

í skipanini. Víst 

verður á, hvussu 

vikartímar til 

sjúku, skeið og 

trygdarkrøv í 

svimjing máa 

burturav tíma-

játtanini. 

Mælt verður til at 

endurskoða tíma- 

og lærugreina-

býtið og gera tað 

meira liðiligt, so 

 Ymiskar hugsanir, 

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/fylgjun

um av, at 

vikutímatalið verður 

lækkað. 
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veksur tørvurin á 

frítíðarskúla. 

Mæla til, at eyka 

frítíðin verður 

nýtt sum 

vetrarferia 

skúlaleiðarar fáa 

meira frælsi at 

ráðleggja. 

Viðm. 

MMR 

Tte. og ásett er 

í lógartekstin, 

at tímarnir 

skulu nýtast í 

fólkaskúlanum 

til økta tví-

læraraskipan, 

vallærugreinir, 

handaverk- og 

list, menningar 

átøk og eftir-

útbúgving. 

Tikið verður 

undir við, at  

neyðugt er at 

endurskoða 

námsætlanirnar 

Ásett er í lógar-

uppskotið, at 

tímarnir skulu 

nýtast í 

fólkaskúlanum 

og til hvørji øki. 

 

Tikið verður 

undir við at 

menna tvílærara-

skipanina. 

Tte. og ásett er, at 

tímarnir skulu 

nýtast í fólka-

skúlanum til tey 

øki, sum eru ásett 

í § 1, pkt. 3 í 

uppskotinum. 

Arbeiðsbólkur 

verður settur, at 

endurskoða tíma- 

og 

lærugreinabýtið.  

Tikið verður undir 

við, at 

næmingarnir hava 

ov nógvar tímar, 

at tímarnir verða 

varveittir í fólka-

skúlanum, at tíma- 

og læru-

greinabýtið verður 

endurskoðað og at 

vikartímajáttanin 

er ov tepur. 

 Tte. Ásett í lógina, at 

tímarnir, sum verða til 

avlops skulu nýtast í 

fólkaskúlanum til økta 

tvílæraraskipan, 

vallærugreinir, 

handaverk- og list, 

menningarátøk og 

førleikamenning. 
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§ 1 

Pkt. 5 

Skúlasam-

band  

millum 

kommunur 

um 8. – 10. 

fl. og 

møguliga 

aðrar flokkar 

 

   Taka undir við, at 

landsstýrismaðuri

n í mentamálum 

góðkennir undir-

vísingarliga 

partin, men ikki, 

at annar lands-

stýrismaður 

góðkennir um-

sitingarliga og 

fígjarliga partin. 

Kommunurnar 

hava ábyrgd av 

egnum 

avgerðum. Tað 

skuldi verið 

nøktandi, at 

landsstýrið hevur 

eftirlit við 

kommununum. 

FSR tekur undir 

við ætlaðu 

broytingunum. 
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Viðm. 

MMR 

   Mett verður, at 

tað er ein trygd, 

at HIMR, sum 

umsitur 

kommunumál, 

góðkennir 

umsitingarliga og 

fíggjarliga partin 

í sáttmálum um 

skúlasambond 

millum 

kommunur. 

HIMR hevði 

onga viðm. til 

hetta. 

   

§ 1 

Pkt. 6 

Skúlar, ið 

hava færri 

enn 50 

næmingar, 

kunnu verða 

lagdir saman 

við einum 

størri skúla 

Fyrimunir, at 

smærru skúlar-

nir samstarva 

við størri skúla 

Mæla frá fjar-

leiðslu, men at 

fyrstulærara-

størvini verða 

varðveitt. 

Halda, at 

uppskotið er 

gjørt fyri at 

sleppa undan § 

29, stk. 5 í 

lógini um at 

  Taka ikki undir 

við, at lands-

stýrismaðurin. 

sbrt. viðm. til § 

31, stk. 5 tekur  

avgerð um 

foreldraumboð, 

um kommunu-

stýrini ikki 

semjast um eina 

skiftisskipan. 

Ov nógv 

foreldraumboð, 

um hvørt 

FSG tekur undir 

við, at smærri 

skúlar kunnu 

samskipast við 

størri skúlar. 

Mælt verður til, at 

markið við 50 

næmingum verður 

hækkað. 

Mælt verður til, at 

orðingin í §31, 

stk. 2. “verður tó 

varðveittur” 

verður broytt til, 
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leggja skúla 

niður. 

undirvísingarstað 

hevur umboð.  

Mæla til, at 

foreldrini í 

hvørjum 

undrivísingarstað

i velja eitt 

umboð, sum 

samskiftir við 

skúlatýrið   

“kann verða 

varðveittur.” 

 

 

 

 

 

 

Viðm. 

MMR 

§ 29, stk. 5 

skal   

framvegis 

verða nýtt, tá 

ið skúlar verða 

lagdir saman, tí 

við saman-

legging er 

skúlin ikki 

longur ein 

sjálvstøðugur 

skúli. 

  Tá ið talan er um 

skúlasambond 

millum fleiri 

skúlar, so er 

samsvarandi 

regla galdandi, at 

um semja ikki 

fæst um eina 

skiftisskipan, so 

tekur lands-

stýrismaðurin 

avgerð 

Í fyrsta lagi verður 

hildið fast við 50 

næmingar, tí í 

føroyska bygdar-

samfelagnum eru 

hetta miðal stórir 

skúlar. Tikið 

verður ikki undir 

við at broyta 

orðingina til kann 

verða varðveittur, 

tí tá er eingin 

trygd hjá fólkinum 

í bygdini, at skúli 

verður. 

  

§ 1 

Pkt. 7 

Taka undir við 

broytingini. 

   FSR tekur undir 

við broytingini. 

  

§ 2 Skotbráið ov 

stutt við atliti 

at § 1, pkt. 3 
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um at lækka 

tímatalið, tí 

neyðugt er at 

gera nýtt tíma- 

og lærugreina-

býti og  endur-

skoða náms-

ætlanirnar. 

Viðm. 

MMR 

Viðgjørt 

verður, um 

hesin partur 

skal verða 

settur í verk frá 

1. aug. 2020, 

Sjøtul er settur 

á arbeiðið at 

endurkoða 

námsætlanirnar 

      

Annað    KF undrast á, at 

kommunurnar 

ikki hava ein 

aktivan leiklut, tá  

evni sum sam-

starv um 10. 

flokk og skúla-

bygnaður verða 

viðgjørd. Víst 

verður á, at 

ógreitt er, hvat 

liggur í orðingini 
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“tvørpolitiskt 

arbeiði” 

KF ger viðm. til 

aðrar greinar í 

fólkaskúlalógini, 

sum ikki eru 

partar av hesum 

uppskoti. 

 

 

 

 


